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PC138US-11
HYDRAULINEN KAIVUKONE

MOOTTORITEHO 72,6 kW / 97,3 hv TYÖPAINO 15 t

KAUHAN TILAVUUS max. 700 l

Ylpeänä esittelemme uudet 11-sarjan kaivukoneet
PC138US-10-kaivukone on nopea, tehokas ja tarkka. Uusi Komatsu EU Stage IV -moottori tarjoaa merkittävästi pienemmän polttoainekulutuksen jo tunnetusti vähäkulutuksisiin Komatsu-maarakennuskoneisiin. Nauti ensiluokkaisesta Komatsu-mukavuudesta, 3G viestintäominaisuuksista sekä uusista turvallisuusominaisuuksista. Komatsu PC138US-11 on helppo
hallita ja sen työteho on aivan omaa luokkaansa.

Metallitie 6, 33960 Pirkkala
Konemyynti:
Konevuokraus:
Huollon ajanvaraus:
Varaosamyynti:
Tekninen neuvonta:

020 775 8410
040 450 9278
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020 775 8460

Minttupelto 7, 02920 Espoo
Kaarnatie 28, 90530 Oulu
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Juhani Helin

Pertti Tuomi

Arto Seppänen
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Päijät-Häme sekä Jämsän
ja Kouvolan seutu

Pirkanmaa
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Etelä- ja Pohjois-Karjala
sekä Etelä- ja Pohjois-Savo

Puh. 0400 582 777

Puh. 040 550 0591
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Puh. 040 450 1192

Jari Ala-Huita

Veli-Pekka Hiltula

Visa Mönkkönen

Jari Salomäki
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Oulu ja Pohjois-Suomi

Myyntipäällikkö,
konevuokraus

Myyntijohtaja
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Puh. 040 450 9278
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Kuutiossa metsänomistaja päättää omien tavoitteidensa
mukaiset puukaupat. Metsänomistajan käytössä ovat omat
metsävaratiedot tai halutessaan oma sähköinen metsäsuunnitelma. Päätöksentekoa tukevat ajantasaiset puunhintatilastot ja metsävaratietoon perustuvat toimenpidesuositukset.
Kuution kautta metsänomistaja tavoittaa lähes kaikki
puunostajat, suurimman osan metsänhoitoyhdistyksistä
sekä muita palveluntarjoajia – yhteensä yli 140 organisaatiota. Reilun vuoden aikana noin 20 000 metsänomistajan
puukaupat on kilpailutettu Kuution avulla. Mikset liittyisi
heidän joukkoonsa?
Kuutio tekee puukaupasta vaivatonta. Rekisteröidy käyttäjäksi yksityisenä metsänomistajana tai lähetä organisaation
rekisteröitymispyyntö osoitteessa Kuutio.fi

J

ärjestimme marraskuun 23. päivä Helsingissä
puunhankinnan tulevaisuutta käsittelevän seminaarin. Aiheesta voi järjestää useammankin seminaarin, asiat eivät lopu. Skenaariot ovat monipuoliset ja tulevaisuuden hahmotus on haastavan vaikea laji. Seminaarimme perusteella voidaan todeta, että tulevaa osataan ennustaa. Emme siis ole eksyksissä. Tunnistamme ongelmat.
Seminaarin alustuksissa todettiin alan yrittäjien olevan
keskipisteessä ja kovimpien haasteiden kohteena. Osaavan
työvoiman saatavuus ja kireä yritystalouden tilanne ovat jokapäiväinen ongelma. Työvoimakysymys on koko alaa koskeva haaste. Puunhankintakonsernit ovat lähestyneet tulevaisuutta kukin omalla tavallaan. UPM:n metsäjohtaja toi
esille heidän tapansa käsitellä yhteistyössä alihankinnan ja
asiakkaiden kanssa tulevaisuutta ja sen haasteita. Niihin
palaamme tämän lehden seminaariartikkelissa. Tulemme
purkamaan muita esityksiä pääkohdin seuraavissa lehdissä, ennakolta esittelimme jo energiatehokkuuden merkitystä puunkorjuuyrityksissä numerossa 9.
Eduskuntavaalien 2019 koneyritysalojen keskeiset teemat on koottu yhteen julkaisuun Koneyrittäjien Liitto ry:n
toimesta. Tulemme esittelemään niitä vuoden 2019 ensimmäisessä lehdessä helmikuussa. Yksi vaatimuksista tulevalle eduskunnalle on parantaa yritysverotuksen tasapuolisuutta ja kannustavuutta. Liitto linjaa, että oikealla energiaverotuksella voidaan edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä. Liitto painottaa traktorien monipuolista ja joustavaa käyttöä yritystoiminnan kuljetuksissa, ilman lupabyrokratiaa. Eräs keskeinen esille nostettu teema on tiestön
korjausvelan hoitaminen. Tiestön parantamisessa ei olla yhden vaalikauden teemassa, vaan pitkässä ohjelmassa. Siltojen kunto on erityinen huolenaihe. Vesi- ja viemäriverkostojen korjaaminen on otettava eduskuntatyössä erittäin vakavasti. Kyse on kansallisen tason ongelmasta. Vesihuoltokirjapaino

Painotalo Plus Digital Oy
PL 80 • 15101 Lahti
p. 050 5955 979
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Koneyrittäjä-lehden toimitus toivottaa Teille
Oikein Hyvää Joulua ja Työntäytteistä Vuotta
2019.

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

verkko on iältään 40 – 50 vuotta. Vaaliteemoista myös sähkö – ja telekaapelien paikkatietotallennus on otettava vakavasti. Tulevaisuudessa nyt maahan kaivettavien verkkojen
sijaintitieto on välttämätön. Vaaliteemoja on metsätalouden ja kotimaisen energian sekä rakentamisen aloilla useita. Eräänä kaikille aloille yhteisenä teemana on huoli osaavasta työvoimasta. Ammattikoulutuksen tila on seuraavan
eduskunnan asialistalla aivan varmasti.
Huhtikuun alussa valitaan vaaleilla uusi eduskunta,
siinä asiassa kannattaa jokaisen olla aktiivinen.
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kustantaja, julkaisija
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Kuutio on metsänomistajalle maksuton, kaikille
avoin sähköinen puumarkkinapaikka. Kuutiossa
metsänomistaja voi nykyaikaisesti ja luotettavasti kilpailuttaa sekä pysty- että hankintakaupat joko asiantuntijan avustamana tai lähettämällä puukaupan tarjouspyynnön suoraan itse.
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0089
1234

päätoimittaja

Erkki Eilavaara • p.040 9009 421 • erkki.eilavaara@koneyrittajat.fi
ilmoitukset

Tapio Hirvikoski •p.040 9009 417 • tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi
taittosihteeri

Tiina Rajaniemi •p.040 9009 420 • tiina.rajaniemi@koneyrittajat.fi
tilaukset, osoitteenmuutokset
Tania Airosmaa •p.040 9009 410 • tania.airosmaa@koneyrittajat.fi
toimittajat

Sirpa Heiskanen
Lauri Hyytiäinen
Simo Jaakkola
Ville Järvinen
Markku Leskinen
Timo Makkonen
Ari Pihlajavaara
Tuuli Toivikko
Päivi Hirvonen

Aku Mäkelä, toimitusjohtaja
+358 40 660 5160
aku.makela@kuutio.fi

040 9009 423
040 9009 426
040 9009 414
040 9009 424
040 9009 413
040 9009 422
040 9009 419
040 9009 418
040 9009 427
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Koneyrittäjien Metsäpäivä 2018:

Metsähallituksen Antti Otsamo tietää,
että toiminta valtion metsissä kiinnostaa
ja sitä seurataan tarkoin eri tahoilla.

Puuttuvat
170 senttiä
pääosassa

Mäkinen pysäytti kuulijat miettimään:– Jos nyt on hyvät ajat, mikä on kannattavuus huonoina aikoina?
Keskimäärin yrityksillä ei kaksisesti mene, mutta aina joukossa
on hyvääkin tulosta tekeviä.
– Edellytykset kannattavalle toiminnalle alalla on, mutta mediaaniyritykselle se ei onnistu. Selvää
on, että elinvoimaisuutta ei ole, jos
ei tee tulosta, Mäkinen totesi.
Myös Mäkinen puhui ihmisistä: palkkakulut ovat pääomakuluja suuremmassa roolissa puunkorjuuyrityksissä – se keskimäärin 170-senttinen henkilö on yrityksen elinvoimaisuudelle tärkeä.

Tuskin koskaan on Koneyrittäjien Metsäpäivässä
puhuttu niin paljon ihmisistä kuin tänä vuonna
tehtiin. Käsillä oleva työvoimapula heijastui
useaan puheenvuoroon – yksi jos toinen
kaipasi sitä keskimäärin 170-senttistä henkilöä
kuljettajan paikalle. Ihmisen toimin ja voimin on
vastattava myös alan muihin haasteisiin.

Kestävyys ja
energiatehokkuus

SIRPA HEISKANEN

Työvoiman saatavuudessa on jo nyt vaikeuksia puunkorjuuyrityksissä, totesi
varapuheenjohtaja Marko Pyykkönen Metsäpäivässä.
–Jos nyt on hyvät ajat, mikä on kannattavuus huonoina aikoina, kysyi professori
Pekka Mäkinen.

T

yövoimapulaa pidettiin
tärkeimpänä ratkaistavana haasteena puunkorjuun elinvoimaisuuden
kannalta. Vastattavaa alalla riittää
myös kestävyyden ja energiatehokkuuden vaatimuksissa.
– Jokaista 10 miljoonaa hakattua puukuutiometriä kohti Suomessa on noin 1000 metsäkoneenkuljettajaa, totesi Koneyrittäjien
varapuheenjohtaja Marko Pyykkönen Metsäpäivän avaukseksi.
Puun käyttö lisääntyy, puupohjaisilla tuotteilla on kysyntää, hakkuumäärät kasvavat ja metsäteollisuudella menee hyvin. Puu ei itsekseen liiku tehtaalle, joten koneyrityksiä ja niiden työntekijöitä
tarvitaan. Samaan aikaan kuitenkin myös muut alat vetävät ja kilpailevat työntekijöistä.
– Tilanne on muuttunut vuodessa radikaalisti, käytännössä työntekijöitä ei enää saada, paltamolainen Pyykkönen kertoi Kainuun tilanteesta.
Pyykkösen mukaan on huolestuttavaa, että palveluiden kasvanut kysyntä ei näy puunkorjuu-
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yritysten taloudessa. Puunkorjuuyrityksissä on pitänyt kiirettä, silti
alan kannattavuus ei ole kohentunut. Urakointihinnat ovat jääneet
jälkeen urakoinnin kustannuskehityksestä.
– Viesti kentältä on tylyä, osa
yrittäjistä ei koe yrityksen jatkamista mielekkäänä, Pyykkönen
sanoi.

Työvoima- ja kannattavuusongelmien lisäksi puunhankinnassa on
huomioitava toimintaympäristön
kasvavat vaatimukset. Kestävyysja ilmastokysymykset ovat entistä
tärkeämpiä. On kysymys luonnonvarojen käytön yleisestä hyväksyttävyydestä, ja koko alan on toimittava sen eteen.
Kehityspäällikkö Kalle Kärhä
esitteli Metsäpäivässä Stora Enso
Metsän energia- ja hiilidioksidivähennystavoitteita. Niiden saavuttamisen pohjaksi on Stora Enson
puunhankinnassa selvitetty heille
urakoivien korjuu- ja kuljetusyritysten energiatehokkuuden nykytilaa ja yritysten tulevaisuuden näkemyksiä. Selvityksen mukaan yrittäjät katsovat, että energiatehokkuuden merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa ja että energiatehokkuutta parantamalla voi vaikuttaa
yrityksen kannattavuuteen.
Vaikka olosuhteilla ja kalustolla on osuutensa energiatehokkuu-

haastavaa, mutta se on ainoa oikea
tapa toimia. Asiat voidaan yhdistää, hän sanoi.
Kaiken perustana on alue-ekologinen suunnittelu, jossa alueita
tarkastellaan suojelualueiden ja
monikäyttömetsien kokonaisuuk-

sina. Suunnitelmia on tehty vuodesta 1996 lähtien ja suunnittelupinta-ala on kaikkiaan 6,5 miljoonaa hehtaaria.
– Kaikki muu on näpertelyä, jos
suunnittelu menee pieleen, Otsamo totesi.

Kestävyyteen kuuluvat sekä taloudellinen, sosiaalinen että ekologinen näkökulma ja
Suomen metsissä ollaan näissä asioissa paljon edellä monia muita maita, totesi UPM
Kymmenen metsäjohtaja Sauli Brander.

Kehityspäällikkö Kalle
Kärhä kertoi Stora
Enso Metsän energiaja ilmastotavoitteista.

”Onko itsestään selvää, että
yrittäjiä riittää alalle”
Professori Pekka Mäkinen Helsingin yliopistosta aloitti oman
puheenvuoronsa kysymällä ”Onko itsestään selvää, että yrittäjiä
riittää alalle?”. Hän lähestyi Metsäpäivässä elinvoimaisuutta tutkimusten kautta ja näytti kuulijoille metsäkoneyritysten nettotulosprosenttia kuvaavia käyriä.
– Vuodet 1994–2003 näyttävät
nettotuloksen mukaan olleen metsäkoneyrittämiselle kulta-aikaa.
Sen jälkeen mediaaninettotulos
on jämähtänyt kahden prosentin
tasolle, vaikka ympärillä tehdään
hyvää tulosta, Mäkinen sanoi.
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den lisäämisessä, ytimessä on jälleen ihminen, kuljettaja. Paljon on
saavutettavissa oikealla ajotavalla
ja tehokkailla työmenetelmillä sekä kaluston oikealla huollolla ja
säädöillä.
– Hakkuulaitteen karsimaterän
teräkulman muutos 35 asteesta 45
asteeseen vaikuttaa noin puoli litraa tunnissa polttoaineenkulutukseen, Kärhä kertoi esimerkkinä.
Metsähallituksen Metsätalous
Oy:n kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo jos kuka on
viime aikoina saanut tuntumaa lisääntyneisiin ympäristö-, kestävyys- ja ekologisuushaasteisiin.
Metsähallitus hallinnoi valtion
maa- ja vesialueita ja vaikka sen
hallinnoimasta kokonaismaapinta-alasta on vain noin kolmannes
eli 3,5 miljoonaa hehtaaria metsätalouskäytössä monikäyttömetsinä, tämän tästä somessa syntyy
kohinaa Metsähallituksen metsistä ja niissä tehdyistä toimista.
Metsähallitus hallinnoi samalla
myös valtion suojelualueita, mutta Otsamon mukaan tehtäväkentät
eivät ole vastakkaisia, päinvastoin.
– Toimimme yhdessä. Suojelun
ja talouden yhteensovittaminen on

Koulutuspäällikkö Mikko
Saarimaa Riveriasta
puhui Metsäpäivässä
kuljettajakoulutuksesta
ja erityisesti
metsäkonetiedon
ja digitalisaation
mahdollisuuksista siinä.
Päivän muiden esitysten
sisältö tehokkuus-,
tuottavuus- ja
ympäristövaatimuksineen
sai hänet huokaamaan
alkajaisiksi: ”Iso on
haaste koulutuksella”.
Heti perään hän saattoi
kuitenkin todeta: ”Kyllä
Riveria opettaa”.
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MaxiFleet

Koneyrittäjä Hannu Hokkanen kertoi, kuinka heidän yrityksessään käytetään
eri järjestelmien tietoja hyödyksi johtamisessa. –Opiskelijoilta pitää piilottaa
ammattikuskien tuotokset, muuten he yrittävät heti päästä samaan. Ensin pitää
oppia tekemään oikein, vauhti tulee myöhemmin, hän kertoi kokemuksiaan.

Matti Rahikka kertoi esimerkkejä erilaisen datan keräämiseksi ja tuottamiseksi
metsistä, kun siellä metsäkoneilla liikutaan. Suuri kysymys on, mistä löytyvät
ostajat.

Metsäpäivä päättyi paneelikeskusteluun, jossa keskustelijoina olivat
oikealta: Marko Pyykkönen (Koneyrittäjät), Antti Suvinen (Stora
Enso Metsä), Juha Mäntylä (Metsäliitto Osuuskunta) ja Teemu Tolppa
(Koneyrittäjät). Paneelin juonsi Simo Jaakkola.

Pasi Mikkosen terävät kommentit saivat yleisölle hymyn huulille.

Komatsu Forestin kehittämä MaxiFleet-palvelu tarjoaa
kaiken oleellisen tiedon urakointiyrityksen korjuuoperaation
tehokkuuden tarkastelemiseksi. Järjestelmä seuraa oman
yrityksen avainlukujen kehittymistä ja antaa mahdollisuuden
vertailla eri koneiden ja niiden miehistöjen käyttämiä
työskentelytapoja sekä näin syntynyttä tulosta. MaxiFleet
kertoo myös, mille tuottavuuden tasolle samoissa olosuhteissa
toimivat koneyksiköt keskimäärin yltävät. Selainpohjaisessa
järjestelmässä on helppoa valita seurattavat tapahtumat ja
räätälöidä palvelun tuottamaa raportointia, jonka perusteella
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www.komatsuforest.fi

voidaan rakentaa oikea tilannekuva ja suunnitella toimenpiteitä
operaatioiden kehittämiseksi. Komatsu Forestilla on vuosien
kokemus MaxiFleet-palveluiden hyödyntämisestä monenlaisissa
ympäristöissä. Tarjoamme tukeamme MaxiFleet-palvelun
käyttöönoton yhteydessä niin pitkään, että tuottavuuden
tunnukset näyttävät vakaasti ylöspäin.
Ota yhteyttä ja pyydä meidät paikan päälle.
Jari Tyrväinen, puh. 020 770 1355
Mikko Jokipelto, puh. 020 770 1365

DATAPANKKI – yhteistyöllä

Rauhallista joulua
ja menestystä vuodelle 2019

enemmän hyötyjä yrittäjille
Metsäkoneyrittäjille on tarjolla
kehityshankkeita, eri aihealueiden
seminaareja, laaja-alaista koulutusta
yrittäjyydestä ammattitaidon kehittämiseen
ympäri Suomen, ohjelmistoja ja erilaisia
kokonaisvaltaisia järjestelmiä. Päivän
sanoihin kuuluvat tuottavuus, kannattavuus,
tehokkuus sekä kehittäminen. Tekemällä
yhteistyötä eri tahojen ja yrittäjien kanssa
voitaisiin saada tulevaisuudessa varmasti
vielä enemmän hyötyjä koulutuksista jne.
Esimerkiksi jos koulutuksen aiheena on
oman yritystoiminnan kehittäminen ja jos
tämän koulutuksen ohella on mahdollista
käyttää ja opetella samalla toiminnan
kehittämiseen tarkoitettuja työvälineitä, se
varmasti antaa koulutuksesta enemmän.

Kuljettajien ammattitaidon kehittämisasia
Kouran ja nosturin siirto tolppien yli
verrattuna tolppien välistä

Tuntituotto
Työtunnit
Käyttöaste

2s
60 s
900 s
18 900 s
198 450 s
7
65
8
90%

Lisääntynyt liikevaihto / tulos

lisäaikaa/taakka
lisäaikaa/kuorma
lisäaikaa/työvuoro
lisäaikaa/kk
lisäaikaa/vuosi
Työpäivää
€/konetunti
h/pv
konetunteja prosenttia työtunneista

3 225 €

Kuljettajien osaamiseen kannattaa panostaa. Toimintamallia muuttamalla saadaan positiivisia tuloksia
aikaiseksi.

PÄIVI HIRVONEN

Tutkimustietoa
Otto Heikuraisen tekemän tutkimuksen mukaan
Koneyrittäjien liiton metsäkoneyrittäjien verkostoyrittäjistä 50 % seuraa oman yrityksen tuottavuutta ja kannattavuutta. Muiden kuin verkostoyrittäjien luku on 33 %. Seurantaa tehdään molemmissa tapauksissa koneittain ja kuljettajittain. Ainoastaan muutama yrittäjä seuraa metsäkoneiden käyttöastetta eli tehoaikaa. Syyksi yrittäjät ovat kertoneet, että seurantaan ei ole sopivia työvälineitä,
seurannan arvellaan aiheuttavan negatiivista ilmapiiriä työpaikalla ja työntekijät varmasti tekevät parhaansa. Lisäksi tutkimus paljasti, että tietoa ei välttämättä hyödynnetty aktiivisesti johtamisessa tai
päätöksenteossa, vaikka seuranta oli käytössä. Potentiaalia koulutukselle ja yhteistyön tekemiselle
on olemassa.

Seurantaa mahdollisesti jo
koulutusvaiheessa
Hakkuukoneenkuljettajista alkaa olla pula. Uuden
työntekijän kouluttaminen vie aikaa ja resursseja.
Opiskelijan ottaminen työharjoitteluun tai palkkatyöhön sisältää riskin, kun ei tiedetä opiskelijan taitotasosta etukäteen.
Datapankin ja metsäkoulujen mahdollinen yhteistyö voisi auttaa tässä asiassa. Opiskelijan kehitystä voisi seurata datapankin raportoinnilla jo alusta saakka. Opiskelija voisi näyttää osaamisestaan ja
omasta kehityskaarestaan raporttia tulevalle työnantajalleen, kun hän hakee työharjoittelupaikkaa
tai valmistumisen jälkeen varsinaista työpaikkaa.
Tästä olisi hyötyä kummallekin osapuolelle. Lisäksi tulevat metsäkoneenkuljettajat oppisivat jo koulutuksessa, että oman toiminnan seuraaminen on
hyvä asia ammattitaidon kehittämisen kannalta.
Myös metsäkoneyrittäjän kynnys ottaa opiskelija
töihin olisi pienempi, kun hänellä olisi jo etukäteen
tietoa opiskelijan osaamistasosta.
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Asiantunteva myynti- ja huoltoverkosto palveluksessasi
Riveria tarjoaa yrittäjille osaamiskartoitusta sekä räätälöityjä
koulutuksia yrittäjien tarpeisiin. Lisäksi Riveria tekee yhteistyötä
yrittäjien kanssa, että tulevaisuudessakin olisi tarjolla
osaavia kuljettajia sekä opiskelijoille löytyisi työharjoittelu/
oppisopimuspaikkoja.

Hanki Datapankki yrityksellesi
ja tehosta toiminnan seurantaa ja
sitä kautta toimintaa.

Datapankki on metsäkonetyön
seurantapalvelu Koneyrittäjien
liiton jäsenille. Datapankki
mahdollistaa tiedon keräämisen
ja lähettämisen metsäkoneista
sekä näiden tietojen varastoinnin
ja tarkastelun raporttien
muodossa. Voit tarkastella
tuotostietoja hakkuukoneittain,
kuljettajittain, leimikoittain ja
hakkuutavoittain.

Yhteystiedot:
paivi.hirvonen@koneyrittajat.fi ja
puh. 040 – 900 9427.
Voit myös tiedustella Datapankkiyritysesittelyä.
Käy katsomassa Datanpankin
esittelyvideot:
www.koneyrittajat.fi/datapankki
Hinnat jäsenille:
Asennus + käyttöönottokoulutus:
1 kone 200 € + lisäkoneet 50 €/kpl
Kuukausimaksu 30 €/kone/kk
Hintoihin lisätään arvonlisävero.
• 10/2018

Joensuu
Konehuolto Leväniemi Oy
Jari Leväniemi
levaniemi_oy@hotmail.com
045 120 8260

Rovaniemi

Joensuu
John Deere Forestry Oy
Pekka Kettunen
KettunenPekkaT@JohnDeere.com
0400 238 443

Myynti
Huolto

Kajaani
Ylivieska

Seinäjoki

Tampere
Nakkila

Kuopio
Suolahti

Kajaani
Kajaanin Metsäkonehuolto Oy
Lauri Kaarlela
huolto@metsakonehuolto.fi
0400 177 515

Joensuu

Jyväskylä
Orivesi
Mikkeli
Nastola Taavetti

Seinäjoki
Esan Paja Oy
Timo Hietarinta
posti@esanpajaoy.com
040 523 3348

Nakkila
Metsäkonehuolto Kähkönen Oy
Veli-Matti Kähkönen
vellu.kahkonen@
metsakonehuoltokahkonen.fi
050 567 8219
Nastola
Nastolan Forest Huolto Oy
Ismo Koponen
ismo.koponen@foresthuolto.fi
020 746 6791
Rovaniemi
John Deere Forestry Oy
Yrjö Kangas
KangasYrjoO@JohnDeere.com
0400 168 622

Seinäjoki
John Deere Forestry Oy
Kimmo Västi
VastiKimmo@JohnDeere.com
040 643 0855
Suolahti
John Deere Forestry Oy
Herkko Saukkomaa
SaukkomaaHerkko@JohnDeere.com
040 741 0687

Kysy myös räätälöityä rahoitusta kauttamme

Forssa

www.waratah.com

BUILT TO WORK

Taavetti
John Deere Forestry Oy
Jussi Mustonen
MustonenJussiE@JohnDeere.com
040 514 1775
Tampere
John Deere Forestry Oy
Antti Harala
HaralaAnttiJ@JohnDeere.com
040 526 0984
Ylivieska
John Deere Forestry Oy
Jukka-Pekka Seljänperä
SeljanperaJukka-Pekka@JohnDeere.com
040 574 6610

Suomesta
rakennetaan
maakaasuputki
Viroon
Liettualaisen MT Group:n putkenlasku- ja hitsauskalustoa.

Suomen ja Baltian kaasuverkot
kytketään toisiinsa Suomenlahden
ali rakennettavalla Balticconnectorkaasuputkella. Suomessa nykyisin
Lohjan kohdalle päättyvä
maakaasuputki jatketaan Inkooseen,
jossa se laskee mereen ja yhtyy
Virossa Paldiskiin rakennettavaan
55 km pitkään kaasuputkeen, joka
liittyy Tallinnan eteläpuolella Baltian
nykyiseen kaasunjakeluverkostoon.
Putken lisäksi molemmille puolille
Suomenlahtea rakennetaan
kompressori- ja mittausasemat.
MARKKU LESKINEN
Louhintahiekka Oy:n työnjohtaja Olli Kaipainen ja työmaapäällikkö Mika Asikainen, heidän takanaan
murskat jauhavat ”molskottia”.

P

utken rakentamisella valmistaudutaan Suomen
maakaasumarkkinoiden
avautumiseen vuoden
2020 alusta jolloin kaasun siirtoliiketoiminta siirtyy juuri perustettuun Suomen Kaasusiirtopalvelut
Oy:hyn. Rakennettavassa putkessa kaasua voidaan siirtää molempiin suuntiin sekä Suomesta Viroon että Virosta Suomeen vallitsevan markkinatilanteen mukaan.

Maaputken rakentaminen
Lohjalta Inkooseen
Suomen puoleisen kaasuputkenrakennuttaja on valtion omistama
Baltic Connector oy, joka tarjouskilpailutuksen kautta on valinnut
putkenrakentamisen pääurakoitsijaksi Maarakennusliike Louhintahiekka Oy:n. Urakoitsija on aloittanut 21 kilometrin pituisen ja 500
mm halkaisijaisen kaasuputken
rakentamisen toukokuussa 2018,
tekemällä suurimmalle osalle ra-
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kennettavan putken vierustaa työmaatien. Pehmeikköjen kohdalla
putken hitsauskin tehdään työmaatien päällä, josta se lasketaan pehmeikön pituisena, oikeaan korkoon
kaivetulle kaivannon pohjalle.
– Kun perusmaassa ei ole yli 20
millin rakeita, putki asennetaan
suoraan kaivannon pohjalle, muussa tapauksessa on rakennettava arinat, kertoo Louhintahiekka Oy:n
työmaapäällikkö Mika Asikainen.
Siellä missä on arinarakenne,
putket hitsataan kaivannossa, kaivannonpohjalle rakennettujen pukkien päällä. Murskearina on rakennettava kallioon louhittuun tai moreeniin kaivettuun kanaaliin. Kallioon louhittua putkikanaalia on kaikkiaan 7 kilometriä.

Kustannustehokasta
rakentamista
Louhintahiekka Oy on rakentanut
putkilinjalle kolme louheen varastointipaikkaa kanaalin louhinnasta

syntyneelle louheelle. Näissä varastointipaikoissa Kone-Kostamo
Oy murskaa louheen lopputäyttöön
vaadittavaan 150 mm raekokoon.
Vastaavasti putkikanaalista kaivettu moreeni seulotaan kauhaseulalla luonnonmateriaalilta vaadittuun
200 mm maksimiraekokoon, putkilinjalla.
Putken rakentamisen edellyttämä työmaatiekin on tehty kanaalin louhinnasta syntyneestä louheesta. Metsän kohdalla työmaatie on rakennettu maavaraisesti ja
jää yleensä putken valmistumisen
jälkeen paikalleen, palvelemaan
maanomistajan metsänhoidollisia
tarpeita. Näillä menettelyillä saadaan lyhennettyä kivi- ja maa-ainesten kuljetusmatkoja.
Yleensä rakennettaessa kaasuputkea pellolle poistetaan ruokamulta niin putkilinjan, kaivumaiden
kuin myös työmaatienkin kohdalta.
Putkikaivannon täytön jälkeen poistetaan työmaatie ja levitetään ruokamulta takaisin koko leveydelle.

Louhintahiekka Oy on sopinut
maanomistajien kanssa työmaatien rakentamisen kivituhkapedille levitetyn suodatinkankaan
päälle tehtäväksi. Kun työmaatie
lopulta puretaan, poistetaan vain
murskattu louhe ja suodatinkangas, kivituhkan jäädessä pellolle.
Kun pelto seuravan kerran muokataan, sekoittuu kivituhka alla
olevaan maaperään. Kaivutyön
yhteydessä käsiteltävän ruokamullan määrä puolittuu menetelmän johdosta. Työmaatiestä poistettu murskattu louhe puolestaan
siirretään metsänkohdalle kaivannon lopputäyttöön.
Joihinkin peltopaikkoihin työmaatietä ei ole rakennettu olleenkaan vaan odotetaan pakkasia, jolloin putkilinja voidaan rakentaa jäätyneen maakerroksen
päältä.
Urakka on alkanut toukokuussa 2018 ja putken pitää olla viimeistelytöitä vaille valmis kesäkuussa 2019.
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Putkenlaskua odottavaa kiviainesarinaa, välissä olevalle pehmeikölle sitä ei tarvitse
rakentaa.

Putkilinjan viimeistelytyössä pitkäpuominen kone on lyömätön, sen ulottuessa koko
työskentelyalueelle.

Kaasuputken rakentaminen
vaatii erityisosaamista

Kun lupa kaivannon peittämiseen on saatu, täytyy kaivannon
alkutäyttö tehdä 24 tunnin kuluessa. Jos täyttötyö jostakin syystä viivästyy, on putkenpinnoitteen
tarkastaminen tehtävä uudestaan,
ennen täyttötyön jatkamista. Siellä
missä putkelle on rakennettu arina, alkutäyttö tehdään kivituhkalla, joka ympäröidään suodatinkankaalla.
Putkenpeitesyvyys on 1,1 – 1,4
m. Lopputäyttöön käytettävässä
luonnonmateriaalissa ei saa olla
yli 200 mm kiviä, vastaavasti kiviainestäytössä ei saa olla yli 150
mm rakeita, josta syystä se murskataan.
Rakennettava maakaasuputki
risteää matkallaan useita teitä ja
vesiuomia, joiden alitukset urakoi
Lännen Alituspalvelu Oy.
Kaasuputkityömaan kaikki kanaalin kaivuutyöt tehdään 3Davusteisesti, joten kaikissa aliurakoitsijoidenkin kaivukoneissa on
oltava 3D-ohjauslaitteet. Vierailun

Kaasuputken rakentaminen vaatii
monenlaista osaamista, jonka Louhintahiekka ostaa aliurakoitsijoilta. Kaasuputkien, joiden pituus on
18 metriä, hitsaamisen ja kaivantoon laskemisen tekee Liettualainen MT Group Ltd. joka on erikoistunut öljy ja kaasu infrastruktuurin rakentamiseen. Heillä on
kaasuputkien rakentamiseen soveltuva erikoiskalusto ja putkenlaskukoneet.
Putken hisaus tapahtuu yhtä
aikaisesti molemmin puolin putkea, joten jokaista saumaa on hitsaamassa kaksi hitsaajaa.
– Hitsaajat ovat alansa ammattilaisia, kun he aloittavat hitsaamisen putken pohjasta edeten ylöspäin molemmin puolin putkea,
molempien hitsareiden hitsauspuikko loppuu lähes täsmälleen
samalla korkeudella, kertoo Mika Asikainen.
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Kun putken seinämä vahvuus
on noin 10 mm, yksi sauma vaatii
kolmesta-neljään hitsauspalkoa,
joten hitsaamista riittää. Hitsausryhmä tekee kolmesta neljään hitsausliitosta päivässä.
Louhintahiekka Oy on ostanut
putkenhitsaustyön MT Group
Ltd.:ltä tarkastettuna ja testattuna. MT Group Ltd. hankkii kaasuputken edellyttämät testaukset
ja tarkastukset DEKRA Industrial
Oy:ltä, jonka omistaa kansainvälinen tarkastus– ja testausyhtiö
DEKRA SE, sen pääkonttori sijaitsee Stuttgartissa, Saksassa.
Jokainen valmis hitsaussauma
kuvataan ja hyväksynnän jälkeen
hitsauskohta hiekkapuhalletaan.
Tämän jälkeen se pinnoitetaan
korroosion estämiseksi. Kaasuputken pinnoitteen vaurioitumisen estäminen on yksi tärkeimpiä
työvaiheita työmaalla. Jos putkenpinnoitteessa havaitaan vaurio, se
korjataan ennen kuin putken saa
peittää.

aikana työmaalla oli 3 kaivuutyötä
tekevää aliurakoitsijaa.
Jotta 3D-ohjauslaitteita voidaan
käyttää, on koko putkikaivanto
mallinnettu, työmaan mittauspalvelut toimittavan Rovaniemeläisen
Koillis Mittaus Oy:n toimesta.
Kun putkilinja on peitetty, laitetaan
putken läpi kulkemaan mittalaite,
joka havaitsee putken muodonmuutokset, kuin myös sen, onko
putken läheisyydessä metallia esimerkiksi hitsauspuikon pätkiä. Jos
poikkeamia löytyy, saatetaan kaivanto joutua avaamaan ja korjaamaan tilanne.
Maarakennusliike Louhintahiekka
Oy on vuonna 1974 perustettu Tuusulalainen perheyritys, jolla on satakunta työntekijää. Maarakennuskoneita on 74 kpl ja niiden lisäksi vielä porauskalustoa ja kuorma-autoja. Yrityksen vuosittainen liikevaihto on 40-50 miljoonan euron välillä.
Lisätietoja kaasuputkiprojektista on osoitteessa: www.balticconnector.fi
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TIMO MAKKONEN

Bioenergia ry:n järjestämän
Bioenergiapäivän juonsi tänä
vuonna viestintäkonsultti
Anna Sorainen.

Metsäenergiaa ei voida
korjata kannattavasti puolen
miljoonan euron koneilla,
totesi hakeyrittäjä Reijo
Wuorio Hakevuori Oy:stä.

Alan kehitystä ja investointeja
biopolttoaineisiin on
hidastanut politiikan
poukkoilevuus, totesi senior
advisor Sakari Oksanen Korkia
Consulting Oy:stä.

Metsäenergian tarve kasvaa
Etelä-Suomessa - tuotantoa ja
kuljetuksia on kehitettävä

Bioenergiaa metsästä tarvitaan jatkossa entistä enemmän etelän voimalaitoksille. Vaikka
koneyrittäjät ovatkin pettyneet monta kertaa metsäenergiabuumeihin, niin tietty kasvava
tarve on syntynyt Etelä-Suomen uusien voimalaitosinvestointien vuoksi.

B

ioenergiapäivässä Tampereella lokakuun
puolivälissä esitettiin lääkkeeksi metsäenergian korjuun kasvattamiseksi pääomakulujen pienentämistä.
–Metsäenergiaa ei voida korjata kannattavasti
puolen miljoonan euron koneilla, totesi hakeyrittäjä Reijo Wuorio. Ratkaisu on käytettyjen, mutta peruskunnostettujen koneiden käyttäminen.
Myös kuljetusta ja korjuukalustoa pitää kehittää. Etelä-Suomessa energiapuusta saattaa tulla
jatkossa pulaa ja siksi sitä on varauduttava tuomaan laiva- ja junakuljetuksin. Esimerkiksi Kainuusta voitaisiin tuoda haketta, mutta sitä varten
pitäisi olla kunnolliset junaterminaalit kummassakin päässä. Metsäenergian korjuuseen tarvittaisiin myös suurempia ja tehokkaampia giljotiinikouria.
– Puolimetrisillä saksilla, jotka pystyvät katkaisemaan puita ja keräämään nykyistä suurempia
nippuja saataisiin aikaan jo tuntuva tehostuminen
energiapuun korjuussa, mainitsi Wuorio.

Kuskipula ratkaistava
Uusia konekuskeja tarvitaan kiireesti. Nopeaa
konstia ei liene, joten pitää katsoa tässäkin asiassa hieman kauemmaksi tulevaisuuteen.
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– Koululaisille kannattaa järjestää tutustumisia energiapuun korjuuseen metsässä ja koko tuotantoketjussa. Sillä tavalla herää kiinnostus konehommiin, vihjasi Wuorio.

Ruotsalainen kuljetusratkaisu
Richard Kirchner Green Gargosta Ruotsista esitteli metsäenergian rautatiekuljetuksia. Ruotsissa auto- ja junakuljetuksen raja liikkuu noin 200 kilometrissä. Tätä pidemmillä matkoilla juna on edullisempi. Tavarakuljetukset on avattu kilpailulle
Ruotsissa. Esimerkiksi Tukholman Exergin, entisen Fortumin kuljetukset hoitaa
nykyään itävaltalainen yhtiö.
Green Gargolla on käytössä 360 veturia
ja 1 500 junavaunua. Kircherin mukaan junakuljetuksissa menestyminen on vaatinut
neljään asiaa. Ensinnäkin energialähteiden
lähellä pitää olla junaterminaalit. Toiseksi
vaunujen konttikalustoa on kehitetty. Vastaanottopisteen pitää olla kapasiteetiltaan
riittävän suuri ja toimijoiden pitää tehdä yhteistyötä keskenään. Tämä korostuu junaaikatauluissa ja muussa logistiikassa. Tavarakuljetukset toteutetaan pääosin yöai-

kaan, joka on tietysti haaste. Samoilla raiteilla toimii lisäksi useita operaattoreita. Junakuljetusten keskimääräinen pituus vaihtelee Ruotsissa 500 - 1 000 kilometriin. Asiakkaat eivät ole naapurissakaan valmiita maksamaan yhtään ylimääräistä junakuljetuksista. Green Gargon teho ja tulos syntyy kuljetusten optimoinnista.

Autokuljetukset kehittyvät
Metsäalan kuljetusyrittäjien toiminnanjohtaja Kari Palojärvi totesi esitellessään kuorma-autojen uusia mittoja, että viime kesänä puutavarakuljetuksissa toimi erittäin hyvin yhdistelmä, jossa vetoautossa oli kolme
ja perävaunussa viisi akselia. Kuivilla puilla
saatiin hyvät, täydet kuormat tällä 68 tonnin
yhdistelmällä.
Nyt on virkamiesvalmistelussa mittojen
uusiminen. Kuljetusyrittäjät toivovat tietysti, että jos muutoksia tehdään, niin samalla
muutettaisiin sekä massat että mitat. Näin
kalustohankintoihinkin saataisiin pitkäjänteisyyttä. Vetoauton pituutta voidaan lisätä
yksi metri ja perässä olevaa nosturia ei lasketa mukaan pituuteen. Perävaunun mitto-
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ja rajoittaa 16 metrin kokonaispituus vetotapista mitattuna. Uudet tekniset vaatimukset
autoissa tarkoittavat sitä, että autot ja vaunut on oltava uusia. Näitä vaatimuksia ovat
esimerkiksi kaistavahti ja hätäjarruavustin.
Uusien mittojen mukaiset yhdistelmät eivät känny kaikissa nykyisissä risteyksissä.
Maanteilläkin voi olla tuhansia uusittavia risteyksiä tästä syystä.
Metsäenergian osalta Palojärvi totesi, että tuore karsittu ranka voidaan kuljettaa nykyisillä pankko-autoilla. Sen sijaan kuivan
rangan kuljettaminen on jo ongelma. Oksia
ja puiden palasia varisee liikaa kuormasta.
Hakkuutähde voisi kulkea uusissa isommissa laatikoissa, koska massaa ei välttämättä
kerry liikaa eli pituuksia voitaisiin sen puolesta kasvattaa. Hakkeen ajossa on suurin
ongelma se, että haketta tehdään usein 50100 kuutiometrin kasoihin.
– Kuljetuksen ja haketuksen tehokkuuden kannalta haketus pitäisi tehdä terminaaleissa, totesi Palojärvi.
Suurimmat hakeyhdistelmät voivat olla jatkossa kuljettaa jopa yli 120 kuutiometriä. Lisäksi vetoauton massan kasvu on hyvä asia liikenneturvallisuudenkin kannalta.
Vetoauto vie, ei perävaunu. Haketta vastaavaottavan laitokset pitää myös huolehtia, että 120 kuutiometrin kuormat saadaan purettua helposti.

Biopolttoaineet ilmastomuutoksen
torjunnassa
Biopolttoaineilla voidaan vähentää päästöjä
merkittävästi ja nopeasti. Keskustelua hallitsee kuitenkin liikkumistottumusten muutos, sähköautoilu ja lentoliikenteen päästöt.
Sähköautoilu ei kuitenkaan ole riittävän nopea ja tehokas ratkaisu verrattuina biopolt-
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toaineisiin ilmastomuutoksen torjumiseksi. Sähköautojen vaatima latausverkostoa ei
ole käytännössä mahdollista rakentaa ympäri maapalloa.
– Biopolttoaineiden kestävyyskeskustelussa väitetään virheellisesti, että metsää hakattaisiin biopolttoaineeksi, tuhahti Sakari
Oksanen Korkia Consulting Oy:stä.
Kaikkien pitäisi vaikuttaa siihen, että biopolttoaineiden käyttö lisääntyisi. Ilmaston
lämpeneminen on mahdollista, mutta haastavaa pysäyttää kahteen asteeseen vuoteen
2100 mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että
vuoden 2050 jälkeen ei voi olla nettopäästöä.
Tämä ei välttämättä ole realismiä, mutta tätä
tavoitellaan. Tavoitteeseen pyritään useiden
keinojen yhdistelmällä. Tekniikat ovat kuitenkin pääosin olemassa. Energian säästön
lisäksi prosesseja sähköistämällä ja uusiutuvan energian käyttöä lisäämällä voidaan saavuttaa vertailutasoon nähden 90 prosentin
väheneminen päästöissä.
Avainasemassa on sähköntuotanto ja liikenne. Sähkön osuus energian kulutuksessa nousisi 20 prosentista 40 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Bioenergian osuus säilyy edelleen noin viidenneksessä kokonais-

kulutuksessa. Tavoite tarkoittaa liikenteen
osalta sitä, että biopolttoaineiden määrän pitäisi kohota 22 %:iin. Biopolttoaineiden tuotannon pitäisi siksi kasvaa seitsemänkertaiseksi
nykyisestä. Etanolipohjaiset polttoaineet eivät ole riittävä keino. Tarvitaan jätepohjaisia
biopolttoaineita, jotka vastaavat koostumukseltaan nykyisiä polttoaineita. Näin niitä voidaan käyttää myös nykyisessä kalustossa, kuten laivoissa ja lentokoneissakin. Näiden käyttöikä on joka tapauksessa pitkä ja siksi tarvitaan niihin sopivia polttoaineita.
– Biopolttoaineiden tarpeen tyydyttämiseksi tarvitaan noin 6 400 kpl UPM:n Lappeenrannan biojalostamon kaltaisia jalostamoja vuoteen 2050 mennessä, valaisi Oksanen muutoksen suuruutta.
USA ja Brasilia nojaavat jatkossakin etanolipohjaisiin polttoaineisiin ja Eurooppa bio
dieseliin. Tuotantolaitoksia on mahdollista
tehdä tarvetta vastaavasti, mutta tahdin pitää
kiihtyä.
– Kaikki voivat vaikuttaa siihen, että tarvittava asennemuutos biopolttoaineiden hyväksymiseksi tapahtuu ja niiden potentiaali saadaan
nopeasti käyttöön, summasi Oksanen esityksensä.
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Koneenkuljettajaksi tai
yrittäjäksi Kanadaan
Metsäkoneenkuljettajia ja
myös metsäkoneyrittäjiä
houkutellaan Kanadaan
töihin. Marraskuun
lopussa J.D. Irving yhtiön
edustajat ovat olleet
marraskuussa työntekijöiden
rekrytointimatkalla
Euroopassa. He hakevat
Irwingin 6 miljoonan
kuution puunhankintaan
koneenkuljettajia ja
puuautonkuljettajia. Tavoite
on löytää useita kymmeniä
työntekijöitä metsätöihin
Euroopasta Kanadaan New
Brunswickin alueen metsiin.
SIMO JAAKKOLA

V

äestö vanhenee alueellamme. New Brunswickin alueen yrityksistä eläköityy iso osa lähivuosina ja työvoimaa ei ole saatavilla. Työntekijöitä on haettava muualta, sanoo Jim Ketterling. Hän on JD Irwingin johtaja, jonka vastuulla on auto- ja koneyritysresurssien hankinta ja
kehitys.
Irwing on monialakonserni,
jossa pääpaino on metsäteollisuudessa. Yhtiö on perustettu
1882 ja sen omistaa Irwingin perhe. Yhtiö omistaa metsiä useita
miljoonia hehtaareja ja lisäksi se
hoitaa merkittävän määrän valtion maita. Se on Kanadan kolmanneksi suurin maanomistaja.
Irwing hallitsee metsään perustuvan arvoketjun siemenestä valmiiksi tuotteiksi. Metsäteollisuuden liikevaihdosta 60 prosenttia tulee sahauksesta, 35 % paperista ja sellusta. Lisäksi se toimii muun muassa ruoantuotannossa, rakentamisessa ja kuljetusalalla. Historiassa yhtiöllä oli
myös öljyntuotantoa, mutta se
on irrotettu erilliseksi yhtiöksi.
Irwing työllistää noin 15 000 ihmistä. Sillä on 1700 toimipistettä
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Hirvien metsästykseen olosuhteet ovat hyvät.

200 kunnassa. Pääosa toiminnasta on New Brunswickin alueella Itä-Kanadassa USAN Mainen
osavaltion lähellä.
Irwingin edustajat ovat marraskuussa kiertäneet Euroopassa Ukrainassa , Latviassa, Ruotsissa sekä Suomessa. He ovat ilmoittaneet sosiaalisessa mediassa – mm Metsäkoneenkuljettajat
Facebook sivustolla - työpaikkatarjonnastaan sekä levittäneet tietoa heillä jo työskentelevien eurooppalaisten kautta.
–Työntekijäksi hakevien lisäksi olemme tavanneet yrittäjäjärjestöjen ja alan oppilaitosten
edustajia sekä opiskelijoita metsäkonekouluista. kertoaksemme
tarpeistamme ja Irwing-yhtiöstä.
Haastattelemme Euroopan matkamme aikana 75 henkilöä. Lisäksi testaamme tietokonesimulaattorilla kandidaatin perusominaisuuksia ja kykyä kehittyä konetyössä, Jim Ketterling sanoo.
Jim Ketterling kävi myös Koneyrittäjien liitossa kertomassa
rekrytointiaikeistaan.
–Totesin kuljettajakysynnän
olevan sangen kova myös Suomessa. Toisaalta totesimme, että muutama kymmenen inno-

kasta maailmalla työskentelystä
kiinnostunutta henkilöä voi tuhansien suomalaistenkin kuljettajien ja yrittäjien joukosta hyvinkin löytyä. Tiedän kuitenkin, että kaikki yrittäjät eivät katso kovin hyvällä tällaista rekrytoimintaa, kun täälläkin on vajausta työvoimasta, sanoi Simo Jaakkola
Koneyrittäjien liitosta.
Irwing yhtiö hakee Euroopasta 30 metsäkoneenkuljettajaa. He
tulevat työskentelemään New
Brunswickin keski- ja eteläosissa englanninkielisellä alueella.
Tavoite on saada uudet kuljettajat saapumaan Kanadaan keväällä 2019. Rekrytointi jatkuu vuosia
eteenpäin.

Maahantulon edellytykset
Kanadaan otetaan metsäkoneenkuljettajia maahanmuuttajina.
Heidän pitää täyttää tietyt ehdot.
Työntekijän on oltava vähintään
19-vuotias. Kielitaitovaatimuksena on englanti, jolla pärjää jokapäiväisessä elämässä. Koulutusvaatimus on joko lukion oppimäärä
taikka ammatillinen tutkinto. Taloudellisia voimavaroja maahantulijalla pitää olla muutaman tuhan-

nen euron arvosta. Työkokemusvaatimuksena on vähintään vuosi
alan töissä.
–Meille optimaalinen on henkilö, jolla on metsäkonealan ammatillinen koulutus, Ketterling sanoo.

Alkuun saatetaan huolella
–Tarjoamme valituille ulkomaalaisille maksuttomat lennot Kanadaan. Autamme tulijaa maahanmuuttopapereiden täyttämisessä. Me maksamme työluvan
hakemisen kulut. Jos työntekijä tulee perheen kanssa , autamme perheen asettumisessa Kanadaan. Autamme myös, jos kuljettajan vaimo tarvitsee työpaikan.
Jos on tarve kielitaidon kohentamiselle, autamme kielikoulutuksessa. Järjestämme työntekijälle asunnon. Ensimmäisen kolmen kuukauden (12 vikkoa) ajalle kustannamme työntekijän asumisen ja kulkemiset. Järjestämme asunnon. Näin kuvasi Jim
Ketterlink toimia, joilla he auttavat työntekijää hyvään elämän alkuun Kanadassa.
Tarvittaessa Irwing järjestää
kustannuksellaan töihin tulevalle ammatillisen koulutuksen.
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New Brunswick on luonnonkaunis alue, jossa on hyvin paljon metsiä.

Työ kuten Suomessa
–Työ on joko harvesterinkuljettajan tai ajokoneen kuljettamista.
Hakkuumenetelmät – päätehakkuu ja harvennushakkuu katkotun tavaralajin menetelmällä ovat samat kuin Suomessa ja työkoneet siten tuttuja suomalaisille. Työtä tarjoamme viitenä päivänä viikossa 10 tuntia päivässä.
Yötyötä ei ole ja viikonloput ovat
vapaita, Ketterling sanoo.
–Kanadaan rekr ytoimamme työntekijät tulevat alkuun
J.D.Irwingin palkkalistoile. Kun
he saavat pysyvän oleskeluluvan,
he siirtyvät JD Irwingin alihankkijoina toimivien koneyrittäjien
palvelukseen.
–Tarkoitus on myös kasvattaa
osasta maahantulijoista uusiksi
yrittäjiksi Irwingin puunhankintaan. Koska tarvitsemme yrittäjiä, olemme kiinnostuneita jopa
suomalaisista yrittäjistä, Jim Ketterling sanoo.

mitään opittavaa Irwingin tavasta
hankkia uutta työvoimaa ulkomailta. Suomalainen koneyrittäjä ei yksin kykene hoitamaan ulkomaisen
työvoiman rekrytointia kuten Irwing tekee. Mitäpä jos joukko koneyrityksiä, heidän asiakkaansa, viranomaiset ja metsäkonekoulu(t)
tekisivät yhteistyössä järjestelmän,
jonka turvin käytäisiin hakemassa
valituista kohdemaista konetyöstä
kiinnostuneita ihmisiä. Ihmiset saatettaisiin Suomeen, heille järjestettäisiin asunnot ja heitä autettaisiin
byrokratian hoitamisessa. Tarvittaessa heille järjestettäisiin räätälöity
ammatillinen koulutus sekä kielikoulutus. Työpaikka olisi kaiken alkuvalmistelun päätepiste. Ei helppoa, mutta auttaisiko se osaltaan
ratkaisemaan työvoimahaastetta.

Jim Ketterling (vas.) tapasi Ponssen Harri Savosen metsäkonekoulujen
neuvottelupäivillä 28.11. Tampereella.

Voisimmeko ottaa mallia
Suomessakin painiskellaan koneenkuljettajien saatavuusongelman kanssa. Olisiko meillä
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New Brunswick on Kanadan itäosassa
sijaitseva pieni osavaltio.

19

Maanrakennus V. Purmonen, Ilomantsi

Työtä riittää esimerkiksi maakaapeloinneissa.

Yrittäjällä on aina tuttu työnantaja
Ilomantsilainen Veijo Purmonen on sitä ikäluokkaa, että työn
tekoon piti oppia varhain. 14-vuotiaana hän aloitti metsätyöt
14.5-kiloisella moottorisahalla. Saha pysyy käsissä edelleen,
vaikka onkin keventynyt nelikiloiseksi.

Maanrakennus V. Purmonen ei
enää kilpaile suurista julkisista
urakoista, mutta työtä yhdelle
miehelle on sen verran, ettei juuri
muita eläkepäivien harrastuksia
kaipaa.

Varpu taipuu

RIITTA MIKKONEN

V

arsinainen käyttökone on kuitenkin
14-tonninen tai 20-tonninen, työura
on tullut tehtyä maansiirtokoneen
ohjaimissa. Traktorikaivurilla vieraan palveluksessa 70-luvulla se alkoi.
– Aluksi olin eri työnantajilla palkkatöissä.
Kesäaikaan oli hommia, mutta talvisaikaan ei
aina, mies muistelee aikoja ennen yrityksen
perustamista.
Veijo Purmonen päättelikin 80-luvulla, että kun perustaa oman yrityksen, ei tarvitse
ainakaan työnantajaa vaihtaa ja uuteen totutella, eikä olla kortistossa. Siitä alkoi Maanrakennus V. Purmosen pian 30 vuotta jatkunut urakointi.
Ja onhan niitä töitä riittänyt. Ilomantsin kirkonkylän kunnallistekniikan rakentaminen
työllisti kaikkiaan parikymmentä vuotta, metsäautoteiden rakentaminen ja ylläpito toistakymmentä vuotta.
Ilomantsin kunta, Metsähallitus ja metsäyhtiöt ovat työllistäneet, mutta myös yksityiset.
On valmisteltu rakennuspaikkoja ja maisemoitu pihoja, mitä nyt on milloinkin on tarvittu.
Suurimmillaan yrityksellä oli kolme kaivinkonetta eri työmailla, silloin töitä riitti myös
kahdelle työntekijälle. Ihan vieraita eivät hekään olleet, ohjaimissa oli nimittäin poika ja
vävy. Pari vuotta sitten väheni metsätietyö-
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maat, ja siitä pitäen Purmonen on taas tehnyt yksin sen mihin ehtii.

Ei luopumisajatuksia
Toistaiseksi kuitenkin töitä on riittänyt tehtäväksi.
Kaivutöiden lisäksi traktorilla lumitöitä, niitäkin nyt
vähemmän kuin huippuvuosina, jolloin hoidossa
oli koko lähitienoo.
– Nyt on seudulla jo liikatarjontaakin koneista ja
tekijöistä, summailee Purmonen.
Hän ei enää aktiivisesti esimerkiksi kilpailutuksiin osallistu, mutta lähtee kun pyydetään.
Toki mielelläänhän sitä toisillekin töitä tarjoaisi.
– Hyviä tekijöitä olivat niin poika kuin vävykin, mutta yrityksen jatkajiksi en heitä ole yrittänytkään houkutella. Ei tämä helppoa ole, kokoaikaista puurtamista.
Hän perusti aikoinaan yrityksen nimenomaan työllistääkseen itsensä ympärivuotisesti, ja kun tekemisen intoa tuntuu edelleen
olevan, niin luopumissuunnitelmia ei ole.
Työn tekeminen on huolehtinut kunnossa pysymisestä, ja yrittäjän mielestä koneet-

teria piisaa. Ja koneiden siirtoa, mitä milloinkin.
– Kaivurikin piti kerran siirtää pihassa puhelimessa saatujen ohjeiden mukaan, vaimo nauraa, ilmeisen tyytyväisenä kuitenkin. Kaivuri
siirtyi ja pihaan tullut kuorma päästiin purkamaan sille aiottuun paikkaan.
Samoin ei ole voinut arkailla hätätilanteessa vaikka lavetin ohjaimiin
tarttumista pienellä metsäautotiellä
konetta kyytiin neuvotellessa.
– Kyllähän tässä nyt eläkkeellä
joutaa, tuumaa Ilomantsin kunnassa eri töissä elämäntyönsä tehnyt
Leena.
Veijo ja Leena Purmonen ovat molemmat ilomantsilaissyntyisiä. Veijo Purmonen tosin huomauttaa, että Leena piti käydä Raumalta hakemassa, kun oli sinne sisarensa perästä töihin 17-vuotiaana mennyt.
Yhdessäkin Purmoset kävivät
muualla asumista testaamassa, mutta kolmisen vuotta Kotkassa 70-luvulla riitti vakuuttamaan, että Ilomantsissa on koti.
–Ei ole ikävä niitä Kotkan kallioita, ja ihmisetkin olivat jotenkin varautuneita, he muistelevat.
70-luvun lopulla Purmoset tulivat
takaisin Ilomantsiin, ensin kirkonkylälle ja 80-luvun puolivälissä Veijon kotipaikan naapuriin Mekrijärven Parissavaaralle. Siinä on myös
yrityksen kotipaikka. Leena on Koivuvaarasta, joten ollaan lähellä hänenkin lapsuusmaisemiaan.

kin on pidettävä kunnossa. Kolmesta koneesta kahdella tehdään töitä ja kolmas on varalla.
–Ei sitä osaa toimettomanakaan olla, tuumaa mies nyt 69-vuotiaana.
–Ovat suunnitelleet hommaavansa kiikkutuolin, jossa on koneen ohjaimet, hän nauraa
vaimoonsa viitaten.

Kotikylille takaisin
Leena Purmonen tuumaakin, että työhaluinen ja –intoinen työllistää vielä kummasti puolisonsakin. Eikä huushollinpito ja ruokahuolto suinkaan riitä, vaan esimerkiksi halkoteat• 10/2018

Veijo Purmonen on tehnyt kaikkea
mitä nyt kaivinkoneella tehdään, tiehommista rakennuspaikkojen valmisteluihin. Erityisesti ovat kuitenkin jääneet mieleen kaivojen kaivamiset. Niihin kun on liittynyt myös
kaivon paikan etsintä.
–Kyllä se vaan varpu taipuu,
vaikken tiedä miten, mies tunnustaa. Hän lukeutuu siis niin sanottuihin varpumiehiin. Ihan sama jos joku huuhaana pitää, kunhan kaivon
paikka löytyy.
Kaivoja onkin tullut kaivettua pitkälti toista sataa. Syvin niistä käyttösyvyydeltään 11 metriä. Kaikilla sorakankailla ei vain vettä löydy
kuin porakaivosyvyydestä, ne on pitänyt jättää muille. Varpumieskin
kun voi kaivon paikan kertoa vain
siellä, mistä vettä oikeasti on löydettävissä.
Purmosen mieleen on jäänyt yksi
kuiva talvi, jolloin kaivourakoita tuli tehtäväksi 23 kappaletta. Kaikkiin
löytyi vesi, mutta kolmessa vesi ei
käyttötarpeisiin riittänyt.
Yrityksen tai koneet voi myydä,
mutta osaamista ei. Varvun taipuminen on sen sorttista kaivontekijän osaamista, jota ei voi edes opettaa. Kun ei itsekään tiedä miksi sen
osaa, ja mitä varvun taipuessa tapahtuu.
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Veijo Purmonen perusti yrityksen
työllistääkseen itsensä ympärivuotisesti.

Kommenttipuheenvuoro

SIMO JAAKKOLA

Energiatehokkuus paljon
muuta kuin tekniikka
Kalle Kärhä ja kumppanit kirjoittivat Koneyrittäjä nuomero 9 lehdessä
energiatehokkuudesta. Jutussa esiteltiin tuloksia , jotka perustuivat ItäSuomen yliopiston Stora Enson Metsän laajavastuisten kone- ja autoyritysten
energiatehokkuuden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä selvittäneessä
tutkimuksen. Jutussa julkaistujen tulosten perusteella voi todeta, että
koneyrittäjät osaavat hyvin nähdä energiatehokkuuden olevan paljon muuta
kuin koneiden polttoainetehokkuutta. Ihminen ja leimikkoihin liittyvät asiat
nousivat tärkeimmiksi. Tekniikka tuli näiden jälkeen.

K

oneyrityksissä kulutetaan energiaa mm. puunkorjuutyössä, työntekijöiden työmaakulkemisissa, koneiden kuljetuksissa ja rakennusten lämmityksessä. Jos tarkastellaan koko puunkorjuutoimintaa, koneyrityksen keinot energiatehokkuuden parantamisessa ovat rajalliset. Yksittäinen yritys
voi toki vaikuttaa kuljettajien ammattitaitoon kouluttamalla heitä. Tuottavuus kasvaa taitojen karttuessa ja opittaessa säätämään työkone oikein. Henkilöstön johtamista kehittämällä ja palkkauksen kannustavuutta lisäämällä ylläpidetään työntekijöiden motivaatiota. Tuottavuuden parantuessa energiatehokkuus hakattua kuutiota kohden (l/m3) yleensä paranee. Yritys voi vaikuttaa myös koneidensa tekniseen kuntoon, millä on vaikutusta niin tuottavuuteen kuin koneiden siirtelyyn korjausten takia. Tekniikkaa uusimalla voidaan säästää polttoainekuluissa. Uudet koneet ovat yleensä tuottavampia kuin vanhat ja kuluttavat puukuutiota kohden vähemmän polttoainetta.
Puunkorjuussa on paljon tekijöitä, jotka ovat paljolti yrittäjän vaikutusvallan ulkopuolella. Asiakas osoittaa työmaat, joissa puunkorjuu tehdään. Puuston koko, puutavaralajien määrä sekä työtä haittaavan alikasvoksen määrä vaikuttavat paljon työmaatason tuottavuuteen ja siten polttoainekulutukseen kuutiota kohden. Leimikoiden koko vaikuttaa koneiden siirtojen määrään samoin kuin leimikkovarannon
määrä. Leimikkovarannon suuruus vaikuttaa siihen, paljonko joudutaan säntäilemään eri suunnille, koska ei kyetä ketjuttamaan työmaita järkevästi. Näihin tekijöihin koneyritysten asiakastahoilla on ratkaiseva vaikutus. Näihin asioihin liittyvien epäkohtien kuntoon laittamisella voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti parantaa tehokkuutta ja samalla myös energiatehokkuutta. Täten merkittävä energiatehokkuuden parantaminen vaatii yrittäjien, heidän asiakkaiden ja metsänomistajienkin välistä yhteistyötä.
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Mallisopimuksista
ja juristin työn
murroksesta

Perusmuotoisia malleja yleisimmistä sopimuksista ja juridisista asia-

kirjoista on toki saatavilla internetistä. Meidän juristien kannalta tämä tarkoittaa sitä, että joudumme siirtymään yhä enemmän asiakirjojen laadinnasta spesifin tietotaidon ja osaamisen, sekä kokonaisvaltaisen palvelun ja asiakaskokemuksen tarjoamiseen asiakkaillemme. Enää pelkkä asiakirjan tai sopimuksen laatimisen taito ei riitä,
koska tuolloin päämies ei saa sitä lisäarvoa, josta hän juristille maksaa. Alaamme kohdistuva muutos on väistämätön, mutta asiakkaiden edun ja ostetun palvelun laadun kannalta muutos on varmasti
hyväksi. Oman mausteensa ja toisaalta myös haasteensa alan kehitykseen luo yhä kasvava digitalisaatio, joka avaa asianajo alalla loistavat mahdollisuudet palvelun tarjoamiseen fyysisestä sijainnista riippumatta. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa suoran asiakaskontaktin
puutteeseen, sillä asianajotoimina jos mikä perustuu asianajajan ja
asiakkaan väliseen keskinäiseen luottamukseen, eikä luottamus rakennu pelkästään sähköposteja lähettelemällä.
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käteisesti ennen niiden syntymistä. Tässä tarkoituksessa pyrimme
tuntemaan asiakkaamme ja heidän harjoittamansa liiketoiminnan
niin hyvin, että pystymme jo etukäteisesti sopimuksista neuvoteltaessa ja päätöksiä tehtäessä ottamaan kantaa muun muassa siihen,
miten sopimuksiin liittyviä karikoita voidaan välttää ja miten riskit
saadaan neuvoteltua mahdollisimman pieniksi. Hyvin usein valitsemamme ja parhaaksi toteamamme ratkaisut ovat erilaisia riippuen
asiakkaamme harjoittamasta toimialasta, yhtiörakenteesta, yrityksen valitsemasta strategiasta, taloustilanteesta tai muusta tapauskohtaisesta syystä. Jokainen asiakkaamme on uniikki kokonaisuus
suhteessa kilpailijoihinsa, tai vaikkapa toiseen samalla yhtiömuodolla toimintaa harjoittavaan yhtiöön verrattuna. Palvelu, josta meille maksetaan asiakirjoja ja sopimuksia laadittaessa pitääkin siis sisällään asiakkaan tarpeen tunnistamisen ja juridisesti sekä liiketaloudellisesti parhaan ratkaisun löytämisen asiakkaan tilanteeseen.
Kun nämä vaiheet on käyty läpi, voimme laatia asiakirjan, jossa em.
seikat on otettu huomioon. Mallisopimuksissa tämä olennainen esiselvitysvaihe jää usein koneen asettamien suppeiden kysymysten ja
vaihtoehtojen varaan. Uhkana onkin, että tullaan laatineeksi sisällöltään kaikki tarvittavat tiedot sisältävä sopimus, joka ei vain sovi sopimusosapuolten tarkoitukseen tai ole paras tai edes hyvä asiakkaan
liiketoiminnan kannalta.
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Nykyaikaisessa asianajotoiminnassa onkin yleistynyt etukäteinen
konsultaatio, jolla pyritään ratkaisemaan tai välttämään riidat jo etu-

Aina silloin tällöin minulta tiedustellaan, olenko
asianajajana huolissani mallisopimuspohjista ja
niiden asettamasta uhasta juristien työtehtäville?
Internetin hakuohjelmien kautta löytyy
kuulemma aivan hyviä sopimusmallipohjia
lähes kaikkiin yrityselämän sopimuksiin
toimeksiantosopimuksista osakassopimuksiin.
Vastaan kysyjille ilman pienintäkään epäröintiä,
ettei mikään ole meille juristeille varmempi
tulonlähde tulevaisuudessa kuin näiden
sopimusmallipohjien tai itse laadittujen
sopimusten käytön yleistyminen maallikkojen
keskuudessa. Mistään emme saa tulevaisuudessa
niin suurta tulovirtaa kuin huonosti, epäselvästi
ja tapaukseen sopimattomasti laadituista
sopimuksista riitelemisestä. Niin se vain on,
että keskimääräisesti sopimuksen laatiminen ja
etukäteinen konsultointi on asiakkaalle halpaa
ja riiteleminen on kallista. Yritykselle riitelemisen
kalleus näkyy oikeudenkäyntikulujen lisäksi myös
taloudellisissa riskeissä, sekä yhtiön edustajien
ajankäytössä.
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AIRREX AH-200/300/800
Lähes hajuton diesel-infrapunalämmitin 100% hyötysuhteella.
I Ei tarvitse pakoputkea ulos I Biodiesel, diesel tai polttoöljy
I Ei puhallinta, ei nosta pölyä I Termostaattiohjattu (0–40°C)
I Siirreltävä, ei asennusta
I Hiljainen, vain 48 dB
I Ei polttavan kuumia pintoja I 13kW, 15kW ja 22kW -mallit
KULUTUSESIMERKKI Eristetty teollisuushalli, tilavuus: 500m³.
Lämpötila ulkona: -0ºc, sisällä: +15ºc: Polttoaineen kulutus n. 2,5L / vrk

22

• 10/2018

3 VUODEN TAKUU

24h HUOLTOPALVELU

Katso lähin jälleenmyyjäsi tai soita:

www.rexnordic.com
puh. 040 180 11 11

Hassinen Veljekset Oy, Ilomantsi www.havel.fi

kuva 1.
Hassinen Veljekset Oy:n perustivat 30 vuotta sitten
veljekset Seppo ja Timo.

Keksiminen on
Havelin kivijalka
J

kuva 2.
Havelin messuporukka FinnMetkossa: Mika Hassinen,
Suvi Hassinen, Seppo Hassinen sekä tuoreimpana
vientimyyjä Hannu Ylitalo.
kuva 3.
Havelin kantojyrsin on pieni, mutta tehokas laite.

Kolmas sukupolvi saa vastuuta Hassinen Veljekset Oy:n toiminnoissa.
os ukki, isä ja sedät tunnetaan paikkakunnalla kekseliäisyydestään ja
yritteliäisyydestään, ja äitikin toimii
yrittäjänä, niin kyllä siinä tyttölapsikin varhain oivaltaa, että yrittäjyydestä se
varmaan omakin leipä pitää etsiä.
– Ei kyllä ollut ajatustakaan ryhtyä perheyrityksen jatkajaksi, eikä konepaja kiinnostanut, myöntää ilomantsilainen Suvi
Hassinen, ilomantsilaisen Havel-nimellä parhaiten tunnetun Hassinen Veljekset
Oy:n toimitusjohtaja.
Niin vain kävi, että Seppo Hassinen
sai houkuteltua juuri täysi-ikäistymässä
olevan, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi
opiskelevan tyttärensä mukaansa messuille Ruotsiin.
Siitä se sitten lähti, yhdeksän vuotta sitten. Messuilla kun näki, että Havel on muutakin kuin mustakätisiä miehiä haalareissaan. Siellä tapasi heitä, ketkä tuotteita
käyttävät ja ketä ne kiinnostavat.
Suvi Hassinen sanookin asiakkaiden olevan ratkaiseva syy innostumiselleen. Asiakkailta kuulee kuinka tuotteet käytännössä toimivat, ja sitä viestiä on mukava viedä eteenpäin.
Siitä pitäen messuille ei ole tarvinnut
houkutella. Markkinointivastuuta siirtyi
vähitellen siitä kiinnostuneelle, ja omistajaksi yhtiöön hän tuli mukaan neljä vuotta
sitten, kuten tuotantovastuuseen siirtynyt
veljensä Mika Hassinenkin.
Sukupolvenvaihdosta ja vastuunsiirtoa
on tehty hallitusti ja pitkällä ajalla.

Yritys digiaikaan
Suvi Hassinen suoritti kansainvälisen tradenomitutkinnon ja nimitettiin viime keväänä toimitusjohtajaksi, tehtyään käytännössä niitä hommia jo toista vuotta. Opiskelussakin voi tehdä paljon oman yrityksen kehittämistyötä.
– Markkinointi ja johtaminen ovat niitä
minun juttujani, korostaa toimitusjohtaja.
Suvin koti on Joensuussa, tunnin ajomatkan päässä Ilomantsin halleilta. Digitekniikka mahdollistaa, että markkinointia
ja johtamista voi tehdä osin myös kotona.
Kunhan on kunnon työvälineet ja yhteydet.
– Nyt tuntuu, että miten on aiemmin pärjätty ilman Lemonsoft-toiminnanohjausta
ja pilvipalveluja.
Suvi ja Mika Hassinen ovat kolmatta
yrittäjäpolvea, yritystoiminnan juuret ovat
ukin Tauno Hassisen savotoinnissa ja
sirkkelien valmistamisessa. Pojat Seppo
ja Timo Hassinen tulivat mukaan ensin
koneelliseen puunkorjuuseen, sitten Seppo omien sanojensa mukaan kyllästyi metsässä rämpimiseen ja toteutti pitkäaikaisen
haaveensa omasta konepajasta.

24

Veljekset perustivat vuonna 1989 kommandiittiyhtiön, joten Hassinen Veljekset
Oy voi viettää ensi vuonna 30-vuotisjuhliaan. Metsäkoneurakoinnista luovuttiin kokonaan viitisen vuotta sitten, ja nyt myös
Timo on täysipäiväisesti konepajalla töissä.
Suvi Hassinen korostaakin, että Ilomantsi on hyvä paikka yrittää. Asiakkaista kaukana olemisen ja rahdin aiheuttamat kustannukset on kirittävä jossain muussa.
Omat tuotantotilat ja yritysystävällinen toimintaympäristö auttavat siinä, mutta ennen kaikkea digiajan mahdollisuudet.
Kun toimitusjohtaja voi tehdä osan työstään etänä, vapaa-aikaa säästyy autonpenkin kuluttamiselta harrastamiseen ja järjestötyöhön. Suvin sydäntä lähellä on erityisesti amerikkalainen jalkapallo: hän toimii
Joensuu Wolvesin puheenjohtajana.
Yrittäjyyden edunvalvonta kiinnostaa
myös, Suvi Hassinen on Joensuun Nuorkauppakamarin tapahtumavastaavana ja
tästä syksystä alkaen myös Ilomantsin Yrittäjien hallituksen jäsen.

kuva 4.
Spiral taipuu myös kaiteen pinnoitteeksi.
kuva 5.
Havelin Spiral löytyy monen yhteistyökumppanin
koneista, kuten Kesla ja Veekmas.
kuva 6.
Kantojyrsimessä on helposti irrotettavat ja
vaihdettavat terät.
kuva 7.
Seppo Hassisen ja Koneosapalvelun Toivo Alirannan
yhteistyö on tuottanut mm. Kopa-teloihin sopivan
kiristimen.
kuva 8.
Toimitusjohtaja Suvi Hassinen edustaa yrityksessä
kolmatta polvea. Kun hänet näkee kassi olallaan, tietää
töiden olevan mukana.

1
3

7 7
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Varastoonkin tehdään
Tuotantolaitoksella Ilomantsin Hatuntiellä on kaksi päälinjaa. Muovipuolella valmistuvat suojaspiraalit SPIRAL-tuotemerkillä. Ne on kehitetty aikanaan omiin tarpeisiin metsäkoneurakoinnissa ja ovat olleet tuotannossa koko ajan, ovat edelleenkin päätuote.
Spiraleilla suojataan ja niputetaan letkuja, kaapeleita ja johtoja monen valmistajan metsä-, kaivos-, maatalous- ja muissa koneissa. Tuote on kilpailtu, mutta esimerkiksi pohjoiskarjalaiset konevalmistajat haluavat käyttää paikallisia.
– Meiltä löytyy suojaspiraaleja hyllystä aina heti-toimitukseen, paljastaa Seppo
Hassinen yhden ratkaisevista myyntivalteista. Tänä päivänä kun halpatuonti painaa hintaa, mutta venyttää toimitusaikoja.
Havelin Spiraleja saa nykyään myös tilaajayrityksen omilla logoilla.
Metallipuolella valmistetaan tuotteita
Mechanics-, Ranturi- ja Klapimaster-tuotemerkeillä: tela- ja ketjutyökaluja, kantojyrsimiä, pilkekoneita, venetelineitä ja -telakoita. Tuotekehityksen innovatiivisuus
näkyy.
Tela- ja ketjutyökalut jouduttavat urakointia työmailla, kun telan tai ketjun vaihto sujuu jouhevasti. Kuuluisia telankiristimiä tehdään sekä mekaanisina että hydraulisina. Havel valmistaa myös esimerkiksi Koneosapalvelun KOPA-metsäkoneteloihin sopivan kiristimen.
Kantojyrsimiä valmistetaan kolmea eri
kokoa. Kaivinkoneen kauhaan asennettavalla jyrsimellä kanto hävitetään näkyvistä,

4

2
juuristo jää maahan. Homma hoituu
nopeasti ja siististi, pienillä ympäristövaurioilla, kun jyrsitään vain vähän
maanpinnan alapuolelle.
Klapimaster-polttopuukoneita tehdään erilaisiin tarpeisiin, myös moottorisahan kanssa yhteen toimivana,
mikä sopii esimerkiksi omien puiden
kotitalouspilkontaan.
Ranturi-nimeä kantavat venetelineet ja –telakat valmistetaan kaikkia säitä kestävästä kuumasinkitystä
teräksestä ja niissä käytetään kovamuovisia rullia, joille valmistaja Havel antaa ikuisen takuun.

Renkaista kierrätystuotteita
Viimeisin lisä ilomantsilaiseen tuoteperheeseen tuli yrityskaupan myötä.
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Vuonna 2017 Havel osti liperiläisen
Pultek Ky:n liiketoiminnot ja aloitti
kierrätyskumituotteiden tekemisen.
Käytetyistä kuorma-auton teräsvyörenkaista valmistettu auran terä
tekee pehmeää ja siistiä jälkeä ympäristöystävällisesti ja hiljaisesti, myös
katukiveykset, kaivonrenkaat yms.
säästäen. Sopii erityisen hyvin esimerkiksi sohjon poistoon.
Toinen kierrätyskumista tehty
tuote on betoninsekoitinlapa, joka
edullisuudellaan ja pitkällä huoltovälillään tekee työstä tehokasta.
Tehtaalla vierailu paljastaa, että
uusia piirroksia ja prototyyppejä näkyy siellä täällä, ja mikäli nämä vanhat merkit paikkansa pitävät, uusiakin tuotteita on lupa odottaa. Eikä
innovointi kohdistu pelkästään tuot-
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6
teisiin, vaan Hassisten tapaan myös tuotantomenetelmä ja –välineet suunnitellaan ja toteutetaan itse.
– Sepolle jää nyt paremmin aikaa juuri siihen mistä hän eniten tykkää, keksimiseen ja kehittelyyn, tuumaa toimitusjohtaja isänsä luonteen tuntien.
Havel työllistää suoraan yksitoista
henkeä, viimeisin rekrytoitu on vuosi
sitten vientimyyjänä aloittanut Hannu
Ylitalo. Vientimaita on parikymmentä,
pääasiassa Euroopassa. Noin reilu kolmasosa tuotannosta menee vientiin.
Messuilla käyminen on Havelille edelleenkin tärkeää. Mukaan lähtevä porukka aina vähän vaihtelee,
mutta yleensä toimitusjohtaja Suvi Hassinen on mukana. Asiakkaita varten hän yritystä johtaa, joten
heidän luokseen on mentävä.

8

RIITTA MIKKONEN
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Transmodikiinnitysjärjestelmä nyt
valmiina tuotepakettina
Aki Kolehmainen testasi simulaattorin soveltuvuutta
kaivukoneenkäyttökoulutukseen, koulutuspäällikkö
Jere Hänninen toimii oppaana.

Tulosta ja
turvallisuutta
maarakennusalan
yhteistyöllä

T

uTu-hankkeeseen liittyvä koulutus
on siihen osallistuville yrityksille
maksutonta. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella. Hankkeessa
kootaan yrityksistä kehittämisryhmä, järjestetään tapahtumia ja koulutuksia. Mukaan
lähtevät yritykset pääsevät vaikuttamaan teemapäivinä käsiteltäviin asioihin ja sitä kautta
koulutuksen sisältöön.
– Tarkoitus ei ole kouluttaa tarpeettomia
jo tuttuja asioita, vaan nimeen omaan keskittyä yrittäjän työssään kohtaamien ongelmien
ratkaisuun, kertoo SYKLI:n projektipäällikkö
Kaisa Tolonen.

3D-teemapäivä
Ensimmäinen teemapäivä oli 13.11.2018 Vihtijärvellä TTS:n maarakennusalan koulutusalueella, jossa pääsi kokeilemaan simulaattorin käyttöä maarakennuskoneenkäyttökoulutuksessa sekä kaivukoneen 3D-ohjauslaitteita.
– Simulaattoriharjoittelu helpottaa oikeiden koneiden käyttöönottoa ja varsinkin 3Dohjauslaitteisiin perehdyttämisessä se on hyvä, kertoo TTS:n maarakennuskoneidenkäytönkouluttaja Jaakko Herranen.
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Simulaattorissa samaan penkkiin voidaan
ohjelmoida eri koneita. TTS:llä on simuloitu
tela-alustaisen- ja pyöräalustaisenkaivukoneen
sekä pyöräkuormaajan työskentelyä erilaisissa
työtehtävissä. Esimerkkejä simuloiduista kaivukone tehtävistä ovat kaivaminen, putkikaivannon täyttäminen, korkoon tasoittaminen ja
ajoneuvoon kuormaaminen. Vastaavasti pyöräkuormaajalle on simuloitu kauhalla, trukkipiikeillä ja tukkikouralla työskentelyä.
Ensimmäiseen teemapäivään osallistunut
Aki Kolehmainen testasi 3D-ohjauslaitteiden käyttöä simulaattorissa.
– Hyvä, että oppilaat pääsevät ensin harjoittelemaan tällaisella niin vältytään konerikoilta, sitten kun harjoittelu aloitetaan oikeilla koneilla ja kouluttajan on helppo opastaa vieressä seisten, kertoo Aki Kolehmainen, jolla on
vankka kokemus oikeista koneista.
Simulaattoriharjoittelun jälkeen Aki Kolehmainen siirtyi oikeaan kaivukoneeseen testaamaan 3D-ohjauslaitteilla kaivua TTS:n maarakennusalan koulutuspäällikkö Jere Hännisen
opastuksella.
Koulutushankkeeseen pääsee vielä mukaan,
sillä TuTu päättyy vasta 30.9.2020. Seuraava
teemapäivä aiheella Turvallisuus on 31.1.2019,
paikka on alustavasti TTS Sarkatie, Vantaalla.
Tapahtumassa voi mm. suorittaa vesityökort-

TTS-Koulutus on
käynnistänyt yhdessä
Suomen ympäristöopiston
(SYKLI) kanssa
koulutushankkeen, jonka
kohderyhmä on EteläisenSuomen maarakennusalan
pienyritykset. Hankkeen
tavoitteena on parantaa
yritysten taloudellista tulosta
ja työmaiden turvallisuutta.
MARKKU LESKINEN

Mäntyharjulla ja Mikkelissä
toimiva TJM-Transmodi Oy
panostaa Timo Suutarisen
kehittämän kuormatilan
kiinnitysjärjestelmän
markkinointiin. Transmodikiinnitysjärjestelmän avulla
kuorma-auton runkoon
voidaan nopeasti vaihtaa
eri kuljetusratkaisuja ja
auto toimii sen jälkeen
kysynnän mukaan joko
sora-autona, puutavaraautona, betoniautona,
kappaletavaran ajossa
tai lavettina. Järjestelmä
soveltuu kaikkiin
automerkkeihin ja siitä
on tarjolla useita versioita
jousitusratkaisun ja
hydrauliikan mukaan.
KALEVI KAIPIA

titestin, treenata alkusammutusta ja päivittää
ensiapuosaamista.

TTS maarakennusalankouluttajana
Koulutuspäällikkö Jere Hänninen kertoo
TTS:llä olevan tällä hetkellä 150 maarakennusalaa opiskelevaa tutkinnonsuorittajaa. Heistä
kolmasosa on nuoria kolmevuotiseen koulutukseen osallistuvaa perustutkinnonsuorittajaa. Toinen noin kolmasosa on aikuiskoulutuksena joko perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittavia ja viimeinen kolmannes on
oppisopimuksella tutkintoa suorittavia.
Jere Hänninen kertoo pääsääntöisesti jokaiselle tutkinnonsuorittajalle löytyvän työssäoppimispaikan. Useat työantajayritykset haluavat maksaa työssäoppijalle palkkaa, josta syystä sen ajalle tehdään oppisopimus, koulutussopimuksen sijaan.
– Oppisopimus lyhyenä jaksona vaatii aika
paljon byrokratiaa, pelkästään tutkinnonsuorittajan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on viisitoista sivuinen nivaska paperia, kertoo koulutuspäällikkö Jere Hänninen.
TTS pyrkii tekemään osuutensa, jotta maarakennusalaa vaivaava osaaja pulaa saataisiin vähennettyä ja kouluttaahan se myös metsäkoneenkuljettajia.
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S

uutarisen kehittämä järjestelmä on syntynyt 67-vuotiaan perheyrityksen omien kiviaines- ja betoniyritysten tarpeisiin ja ensimmäiset
laitteet ovat olleet Suutarinen Yhtiöiden autoissa käytössä menestyksellisesti jo kymmenen vuoden ajan. Timo Suutarisen ideat toteutti aluksi ”Otavan seppä”
Jarmo Hyvärinen ja tällä hetkellä tuotannosta vastaa Hyvärisen yritystoimintaa jatkava tilauskonepaja Otapro Oy Mikkelissä.
Transmodi-järjestelmässä auton
runkoon asennetaan neljä tai viisi
lukkoelementtiä sekä tarvittaessa
nostosylinterit, joilla lava nostettaan vaihtotilanteessa jalkojen varaan. Lisäksi paketissa on mukana
vastinlevy rungon etupäähän sekä tarvittavat runkoholkit lukkosylintereitä varten. Jos autossa ei
ole hydrauliikkaa, tarvittava paine
tuotetaan järjestelmään lisättävällä koneikolla.
Suutarisen omassa käytössä
olevat järjestelmät ovat ns. raskas-
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ta versiota ja niitä käytetään yrityksen sora-, betoni- ja elementtiautoissa. Timo Suutarisen mukaan hänen yrityksessään kuljettajat ovat erittäin tyytyväisiä
Transmodi-järjestelmän toimintaan jokapäiväisessä työssään.
– Lavan vaihto onnistuu alle
kymmenessä minuutissa, sanoo
Suutarinen.
– Meillä on 10 vuotta ajossa ollut auto, missä yksikään lukkosylinterin tapeista ei ole löysä. – Tosin nämä kartionmuotoiset tapit
olemme nyt vaihtaneet ruostumattomaan materiaalin, koska totesimme pitkään kiinni olleen lukon jumittavan ruostumisen takia,
kertoo Timo Suutarinen.

Kevyempi ja puhtaampi
järjestelmä
Timo Suutarisen mukaan Transmodi-kiinnitysjärjestelmän etuja
ovat keveys ja rungon säilyminen
puhtaana, sillä pystysuunnassa tapahtuvan vaihdon ansiosta auton
runkoa ei tarvitse rasvata.
– Kytkentätyö on myös turvallista, koska lavarakenteiden väliin
tai alle ei tarvitse mennä.
– Ja koska Transmodin paino on
vain 10 prosenttia perinteisestä
järjestelmästä – noin 250 – 300 kiloa – niin tämä merkitsee esimerkiksi 18 tonnin autossa saman 10
% verran lisää hyötykuormaa. –
Myös järjestelmän pienempi tilantarve, lähinnä mataluus, tuo
suuremman kuormatilavuuden.
– Olemme todenneet, että meidän käytössämme eri kuormatilojen vaihtomahdollisuus ja edellä mainitut tekniset edut ovat tehostaneet toimintaamme noin 20
prosentin verran, toteaa toimitusjohtaja Suutarinen.
Markkinoissaan TJM-Transmodi Oy tuo esille kiinnitysjärjestelmän etuja ja lisäksi Timo Suutarisella on ideoita asiakkaiden hyväksi yhden autorungon käytössä.
– Mielestäni esimerkiksi metsäteollisuuden ajoissa voisi tätä hyödyntää niin, että koko ajan liikkuva siirtoauto ottaa täyden pöllikuorman tien varresta ja jättää
tyhjän lavan nosturiauton täytettäväksi samaan paikkaan.

– Ja talvella haketta ajavan auton voisi kesäksi varustaa soran
tai asfaltin ajoon, sanoo Suutarinen.
– Euroopassa on kiinnostusta Transmodiin myös kevyempien autojen päälle ja siellä suurien
kaupunkien ahtaudessa alusta-auto voisi liikkua koko ajan käyttäen eri kuormatiloja tilanteen ja tarpeen mukaan.
Suutarisen mukaan tähän asti
Transmodi-kiinnitysjärjestelmän
auton runkoon tulevat osat on hitsattu, mutta nyt on kehitetty myös
pulttikiinnitteinen vaihtoehto niille asiakkaille, jotka haluavat mahdollisesti vaihtaa laitteen eri autoihin. – Laitteisto on joka tapauksessa pitkäaikainen investointi ja siten tämä vaihtoehto on varteenotettava. – Olemme tähän mennessä toimittaneet laitteita eri-

tyisesti meidän yrityksemme kaltaiseen käyttöön soran ja betonin
ajoon ja myös Norjaan on mennyt
yksi Transmodi juuri tähän tarkoitukseen, kertoo Suutarinen.
Transmodi-kiinnitysjärjestelmä
toimitetaan pakettina, jonka sisältö riippuu siitä, onko autossa ilmatai lehtijousitus ja onko se varustettu hydrauliikalla. Laitteisto toimitetaan joko valitussa kokoonpanossa suoraan asiakkaalle asennettavaksi tai asennustyö voidaan
edelleen suorittaa myös Mikkelissä. Myynnistä vastaa Timo Suutarinen ja lisätietoja saa myös yrityksessä syyskuussa aloittaneelta
markkinointisuunnittelija Riina
Hämäläiseltä.
Lisätietoja:TJM-Transmodi
Oy, www.transmodi.fi, puhelin 02
07 940 640, sähköposti: timo.suutarinen@suutarinen.fi
Timo Suutarinen ja Riina
Hämäläinen vastaavat
Transmodi-järjestelmän
markkinoinnista

Lehtijousitetussa autossa lava nostetaan nostosylintereillä ylös, jalat kiinnitetään
lavan sivuille ja auto ajetaan alta. Rungon takaosassa näkyvät kaksi takimmaista
lukkosylinteriä.
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Rauhallista Joulua
ja menestystä vuodelle 2019!

8

Jämsä 30.8.-1.9.
www.finnmetko.fi

www.casseli.fi

LIIKELAHJAT, MAINOS- JA PR-TUOTTEET

040 5046 290
myynti@goldenmethods.fi

Hyvää Joulua
ja menestystä
vuodelle 2019!
www.mateko.fi


www.afm-forest.fi

Volvo Construction Equipment

www.vapo.fi

www.ideachip.com
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Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2019
Toivoo Koneyrittäjä-lehden toimitus
ja Finnmetko Oy

www.nokiantyres.com/heavy

www.vapo.fi

Kiitämme Asiakkaitamme
hyvästä yhteistyöstä
www.jamsa.fi

Yhdessä enemmän jo

Ota yhteyttä myyntiimme:
045 6075072, jukka.nurmi@eepe.fi

50 vuotta
Toivotamme
Onnellista Joulua ja
Menestystä vuodelle 2019

www.parker.com
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Sampo-Rosenlewin FR48
kiertueella
Jarmo Ruokolainen koeajoi FR48:n Kontiolahdella.

Näkyvyys sai kehuja.
Sampo-Rosenlewin
uutuudet ovat
herättäneet
kiinnostusta.

Sampo-Rosenlew esitteli FinnMETKO-näyttelyssä
12 tonnin FR48-kuormatraktorinsa. Syksyn mittaan
uutuutta on päässyt koeajamaan ainakin Ulvilassa
ja Kontiolahdella.
SIRPA HEISKANEN
Sampo-Rosenlewin Ahti Sormunen ja Hannu Hietikko.
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M

arraskuun puolivälissä FR48 oli kahden
päivän ajan koeajettavissa Kontiolahdella.
Lieksalaisen Jorman Kone Oy:n
Jarmo Ruokolainen kävi kokeilemassa uutuutta, kun se oli ”sopivasti lähistöllä”.
Ruokolainen piti testaamastaan
FR48:sta. Aiempaa kokemusta
Sampo-Rosenlewin koneista hänellä ei alla ollut.
– Kokoluokkaan nähden ketterä kone. Pieni kääntösäde, mikä on harvennushakkuilla hyvä,
hän totesi.
Ruokolaisella on tällä hetkellä kaksi vihreää ketjua, ajokoneina Deere’n 1210 ja motoina 1170.
Kertomansa mukaan yksi pienempi ajokone voisi kalustossa puoltaa
paikkaansa juuri harvennushakkuiden yleisyyden vuoksi. Ruo
kolainen urakoi Metsä Groupille
ja Metsähallitukselle ja harvennushakkuita on koko vuoden mittapuussa koko hakkuumäärästä
noin puolet. Talviaikaan harvennushakkuiden osuus kasvaa.
– Jos ajomatkat pysyvät kohtuullisina, pienempikin kone
puoltaa paikkaansa eikä syö tehoja puunkorjuusta, Ruokolainen totesi.
Koeajon jälkeen Ruokolainen
kiitteli erityisesti näkyvyyttä koneesta.

– Pyörät näkyivät hyvin, ei ollut
kuolleita kulmia. Kuormainkin oli
passeli tähän koneeseen.

Uutuudet herättäneet
kiinnostusta
Sampo-Rosenlew esitteli FR48:n lisäksi FinnMETKOssa myös kaksi protomallia 14-tonnisen FR68kuormatraktorin sekä 20-tonnisen
HR86-hakkuukoneen.
– Ulkomaita myöten tulee kyselyitä, koska nämä tulevat tuotantoon, kertoi Sampo-Rosenlewin
metsäkoneiden liiketoimintajohtaja
Hannu Hietikko Kontiolahdella.
FR48 on jo tuotannossa ja Hietikon mukaan tilauskirjassa on jo
toistakymmentä tilausta. Isompien uutuuksien tuotannon Hietikko
kertoo alkavan ensi kesään mennessä.

15500 €

2008

DAF XF105.510
850,000 km, Helsinki
Aleksei Rusak

69000 €

2003

Ponsse Ergo 6W
ID: D7E754AC
+358 405489428

Kauhajoki
Timo Pihlaja

98000 €

2012

Volvo L 60 G
ID: 8797B0FD
+358 400736875

4,500 h, Tampere
Jari Kauppila

23500 €

2007

CASE cx330
ID: A69B9F22
+358 400 624834

16,900 h, Lappajärvi

ID: ECA159A9

Hannu-Pekka Hernesniemi

+358 405307181

Sopimushuoltajia haetaan
Sampo-Rosenlew kertoi jo syksyllä, että se valmistautuu isompien
konemallien myötä vahvistamaan
huoltoverkostoaan. Mitä kovempaan ja ammattimaisempaan käyttöön koneet tulevat, sitä tärkeämpää on, että huolto toimii. Huoltoverkostoon etsitään uusia sopimushuoltajia ja sitä vahvistetaan
kouluttamalla niin uusia kuin jo
olemassa olevia sopimushuoltoja.
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92500 €

2015

Volvo L 60 G
7,850 h, Helsinki
Auno Hakala

15500 €

1990

Terex DUMPPERI
ID: 20C604AF
+358 400400249

Joensuu
Jussi Tahvanainen

2012

Volvo 160D

75000 €

2010

Hyundai 290

ID: 72214955

7,200 h, Joensuu

ID: 54226EBD

8,000 h, Joensuu

ID: 291D9FD9

+358 500182281

Jussi Tahvanainen

+358 500182281

Jussi Tahvanainen

+358 500182281

Lisätietoa yllä olevista ilmoituksista saat syöttämällä ID:n Mascuksen
etusivulla olevaan ID hakuun.
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115000 €

Haluatko koneilmoituksesi KoneYrittäjä-lehteen ja Mascus sivustolle?
Käy lisäämässä ilmoituksesi osoitteessa www.mascus.fi!
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L

isääntyvä puunkäyttö yhdessä ympäristökysymysten ja ”vihreän
imagon” vanavedessä ovat hiljakseen kasvattaneet biohajoavien
kasvipohjaisten teräketjuöljyjen kysyntää.
–Bioöljyjen käyttö on yleistynyt metsurikäyttäjien keskuudessa. Harvesterikuljettajien kohdalla se ei ole läheskään niin yleistä, kun
muistissa on vielä ne ajat, jolloin bioöljyt eivät toimineet. Nyt silläkin
puolella on jo yksittäisiä edelläkävijöitä, sanoo Fortum Waste Solutions
Oy:n myyntipäällikkö Martti Pentikäinen.
Fortum Waste Solutions on konsernin Jämsässä toimiva tuotantolaitos, jossa valmistetaan uusioöljyjä teollisuuden hyvälaatuisista käytetyistä voiteluaineista puhdistamalla ja lisäaineistamalla. Näitä ovat esimerkiksi hydrauliikka-, kiertovoitelu-, vaihteisto- ja turbiiniöljyt, jotka puhdistetaan ja lisäaineistetaan prosessissa esimerkiksi sahojen sekä puunkorjuun ammattilaisten käyttöön.

Martti Pentikäisen mukaan tuotantolaitoksessa tehtävä käytettyjen
voiteluöljyjen puhdistaminen uusiokäyttöön on sekin jätteen parasta
hyödyntämistä. Kun eri öljylaadut kerätään erilleen, säästyy prosessoinnissa energiaa ja tuotteen hiilijalanjälki pienenee samalla kun säästetään luonnonvaroja.
Pentikäinen uskoo vakaasti biopohjaisten teräketjuöljyjen käytön
yleistymiseen, koska niiden hinnat ovat lähenneet mineraalipohjaisia
tuotteita ja toisaalta imagokysymykset innostavat tällaiseen ”viherryt-

Bioöljyjen
käyttö yleistyy
teräketjuöljyissä
Suomessa käytetään arviolta 4–5 miljoonaa
litraa teräketjuöljyä vuodessa. Enin osa tästä
on edelleenkin puhdistettua mineraaliöljyä,
mutta yhä useamman moton ja metsurin
terälaippaa voitelee biohajoava öljy.

tämiseen” jopa klapikauppiasportaasta alkaen.
–Kaupallisen toimijan kannattaisi käyttää bioöljyjä, koska asiakkaalle saattaa olla asialla suurikin merkitys polttopuita ostaessaan. Varsinkin kaupunkilaiset puunkäyttäjät ja naiset arvostavat ympäristöarvoja, Pentikäinen arvioi.

Ominaisuuksissa vielä opittavaa
Metsä- ja puualan ammattilaiset tuntevat parhaiten kalustonsa vaatimukset niin teräketjujen kuin laippojenkin voitelun suhteen, mutta tavallisen sunnuntai- tai mökkisahaajan osalta tässä on vielä toivomisen
varaa. Pahimmillaan tämä näkyy siinä, että vanhoja leikkuu- ja moottoriöljyjä kaadetaan sahan teräketjuöljysäiliöön.
Olennaista Pentikäisen mukaan on kiinnittää huomiota öljyn viskositeettiin, notkeuteen.
Se puolestaan lisää tartFortum Moto on
tuvuutta teräketjuun ja
erikoissitkostettu
laippaan vaikeissakin olomineraaliöljypohjainen
suhteissa, kun teräketteräketjuöljy
jun pitää pureutua yhtähakkuukoneiden
teräketjun ja laipan
lailla kuivaan kuin kostevoiteluun sekä
aan puuhun. Viskositeetkohteisiin, joissa
ti ilmaistaan cSt-yksikköleikkuunopeudet ovat
nä tai ISO-standardin musuuria.
kaisena VG-lukuarvona.
–Kannattaa kysyä myyjältä onko heidän teräketjuöljynsä tarkoitettu kesävai ympärivuotiseen käyttöön. Esimerkiksi meidän
öljyissämme on pakkauspäivämäärän lisäksi merkintä viskositeetista, kuten 46 cSt, joka on pakkasenkestoltaan -25 C ja
sen lisäksi on 68 cSt, jonka pakkaskesto on -10 C.
Fortum Motoa on saatavilla 10 litran muovikanistereissa sekä 200 litran kokoastioissa. 1 000
litraa ja sitä suuremmat erät Fortum toimittaa rahtivapaasti säiliöautolla suoraan asiakkaan toimipaikkaan koko Suomessa.

Uusin valmistaja Iisalmessa
Iisalmessa toimiva Jarmat Oy lukeutuu uusimpiin teräketju- ja maatalouskoneöljyjen valmistajiin. Yritys valmistaa metsäkoneiden Cobiolube -voiteluaineita ja merkintävärejä, joille se on saanut EU-ympäristömerkin.
Yritys sai alkunsa, kun
Matti Kyllönen myi voiteluaineita metsäkoneurakoitsijalle ja huomasi siinä yhteydessä, että ympäristövaatimukset kiristyvät ja asettavat tuotteiden laadulle aivan
uudenlaisia haasteita. Kehitysideasta syntyi biopohjainen metsäkoneiden voitelusarja, joka sai nimekseen
Cobiolube.
Cobiolube Chain -teräketjuöljyä on saatavissa VG 48
tai VG 68 -viskositeeteilla ja
samoissa pakkauskokoluokissa kuin Fortum Motoakin.

VESA JÄÄSKELÄINEN
Harvesterin teräketjut ja laipat joutuvat
kovassa työssä lujille, joten ei ole
samantekevää millaista ketjuöljyä käyttää.
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Lantmännen Agron
valikoimassa on iisalmelaisen
Jarmat Oy:n valmistamat
Cobiolube Chain -teräketjuöljyt.
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Palvelu pelasi juhlapäivänäkin.
Kaakkoissuomalaiset koneyrittäjät
Matti Mäkelä (oikealla) ja Matti Takala
olivat hakemassa letkuja ja laippoja.

O

man värinsä juhlapäivään toi syyskuussa eläkkeelle jäänyt Ponssen Kaakkois-Suomen aluemyyntipäällikkö Seppo Alanne, joka muisteli värikkäästi Kouvolan toimipisteen alkuaikoja. Kouvolan toimipiste perustettiin vuonna 1998 ja tilat löytyivät pienestä vuokrahallista.
– Halliin mahtui kaksi konetta. Minä hain kirpputorilta jakkaroita ja varaosatiski kasattiin pölkyistä, Alanne muisteli juhlassa.
Nykyisiin suurempiin tiloihin Kouvolan piste muutti vuonna 2009. Toimitusjohtaja Juho Nummela muistutti, että tuolloin elettiin taantuman
keskellä, siis hyvin toisenlaisissa tunnelmissa kuin tällä hetkellä.
Kouvolan huoltopalvelukeskukseen liittyviä muistoja kymmenen vuoden takaa oli myös mikkeliläisellä VJK-Metsäkonepalvelu Oy:n Juha
Kuukalla. Vuonna 2009 hän toi lavetilla sen ensimmäisen vaihtokoneen
Mikkelistä Kouvolan uuden pisteen pihaan. Kouvolan huoltopalvelukeskus on muutoinkin tuttu, vaikka pääsääntöisesti Kuukka asioikin Mikkelin toimipisteessä.
– Omia koneita on joskus ollut huollossa täällä, jos on ollut jotain isompaa remonttia tai Mikkeliin ei ole mahtunut, Kuukka kertoi.
Mikkelin toimipisteestä löytyi myös seuraaja eläkepäiville siirtyneelle
Seppo Alanteelle. Ville Kautonen aloitti aluemyyntipäällikkönä Mikkelin ja Kouvolan myyntialueilla vuoden alussa ja vetovastuu siirtyi hänelle
kokonaisuudessaan syyskuun alussa. Kautonen siirtyi uuteen tehtäväänsä Mikkelin huoltopalvelukeskuksen varaosamyynnistä.

”Varaosatiski
kasattiin
pölkyistä”
Ponssen Kouvolan huoltopalvelukeskus vietti
20-vuotisjuhlaansa marraskuun alussa.

Aluemyyntipäällikkö Seppo Alanne muisteli
Kouvolan toimipisteen alkuaikoja. Taustalla
toimitusjohtaja Juho Nummela.

Motoajo Oy:n Jussi
Puoskari Nurmeksesta kävi
tutustumassa Kouvolan
huoltopalvelukeskukseen,
kun kyyti osui sopivasti
kohdalle.

Mikkelin Visulahteen uutta alkuvuonna
Ponsse rakentaa parhaillaan Mikkeliin uutta huoltopalvelukeskusta. Se
tulee kaupungin uudelle yritysalueelle Visulahteen ja valmista pitäisi olla alkuvuonna.

SIRPA HEISKANEN

Juha Kuukka (oikealla) muistaa tuoneensa ensimmäisen vaihtokoneen Kouvolan
nykyisen toimipisteen pihaan kymmenen vuotta sitten Mikkelistä. Nyt Kouvolaan
tultiin koko perheen voimin. Ponssella viihtyivät Juhan ja Pauliinan lisäksi myös
pikkukuskit Lauri ja Joonatan.

Nordic Traction Oy:n Jarmo Mäkelä oli mukana esittelemässä Clark-teloja ja
Ofa-ketjuja.

Marraskuinen harmaus ei haitannut Kouvolan huoltopalvelupisteen 20-vuotisjuhlaa.
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Isoja ja pieniä siltoja
Silta yhdistää ja erottaa

Kaikki vanhat kivisillat eivät ole museosiltoja. Uuden tien varrelle jäänyt vanhus on korvattu kaksoisputkisillalla ja unohdettu pellon laitaan rappeutumaan.

ko vaatimattoman Tarn-joen laakson ja on pituudeltaan reilut 2500
metriä, mutta ympäröivien ylänköjen takia silta on peräti 343 metriä
korkea. Se on enemmän kuin Eiffel-tornin mitta, mikä ei liene sattumaa!

• 10/2018

FinnMetko Oy
maksaa
postimaksun

• 10/2018

FinnMetko Oy

Lokakuussa avattu Jännevirran uusi silta vieressään vanha, vuonna 1951
valmistunut avattava silta. Vesiliikennettä hidastanut ja painorajoituksen
takia pahasti maantieliikennettä haitannut siltavanhus on nyttemmin jo
lähtenyt romuksi. Kuva: Liikennevirasto

tunnus 5007665
00003 HELSINKI
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Poliittisesti riitainen on ollut
myös juuri avattu maailman pisin
merisiltayhteys Kiinassa. Hongkongin, Macaon ja Zhuhain yhdistävän väylän kokonaispituus
on 55 kilometriä, mistä yhtenäisen siltaosuuden pituus on 23 kilometriä. Hongkongissa ja Macaossa katsotaan, että hankkeen tarkoitus oli vain liittää nämä itsehallintoalueet pysyvästi manner-Kiinaan. Kiinalla on muutenkin resurssit jättihankkeisiin ja siitä on
osoituksena maailman pisin maasilta, 165 kilometriä pitkä suurnopeusjunien ratasilta Danyangin
ja Kunshan välillä. Vuonna 2011
avatun ja 5000 betonipilarin päälle perustetun sillan keskikorkeus
on tosin vain 31 metriä.
Korkeista silloista hyvä esimerkki on maailman korkein ajoneuvolla ylitettävä silta keskisessä etelä-Ranskassa. Millaun kaupungin kohdalle rakennettu moottoritien vinoköysisilta ylittää mel-

tonista ja siten materiaaliratkaisultaan Suomen suurimmat teräsbetonisillat. Syväväylän takia kaikissa em. silloissa on vähintään 24,5
metrin alikulkukorkeus ja ne ovat
sen takia myös melkoisia nähtävyyksiä paikkakunnillaan.
Tilaan 2018 vuositilaus
70E+ alv
Koneyrittäjän 2018 kestotilaus 67E+ alv

V

allankäyttäjille on ollut
tyypillistä osoittaa voimaansa toteuttamalla
suuria infrakohteita ja
kohteina ovat vuosien mittaan olleet niin sillat kuin moottoritiet tai
betoniset raja-aidatkin. Kun Venäjä liitti Krimin itseensä, niin heti
julkaistiin hanke sillan rakentamisesta Kertsin salmeen PohjoisKaukasian ja Krimin niemimaan
välille. Samalla saatiin Euroopan
pisimmän sillan arvo tälle 19 kilometriä pitkälle ja tänä vuonna avatulle rakennelmalle. Aikaisemmin tätä mainetta piti itsellään parikymmentä vuotta sitten valmistunut Vasco da Gama -silta Lissabonin lähistöllä Portugalissa.

Laitaatsalmen siltapari Savonlinnassa on Suomen suurin kokonaan
betonirakenteinen silta. Korkealle ympäröivästä maastosta nousevan sillan
välituet ovat hyvin sirot. Kuva: Destia

Suomen sillat ovat maailmanluokassa vaatimattomia pituudeltaan, meitä lähin mammuttisilta
on 7845 metrin mittainen Juutinrauman silta Malmön ja Kööpenhaminan välillä. Suomen ainoa yli
kilometrinen on toistaiseksi vuonna 1997 valmistunut Raippaluodon silta Mustasaaressa. Heinolan Tähtiniemen silta jää 924 metrisenä kakkoseksi, mutta sen kansipinta-ala on puolestaan nelikaistaisuuden johdosta maan suurin,
yli 20000 neliötä.
Tänä vuonna käyttöön otetuista Saimaan vesistöalueen silloista
617 metrinen Jännevirran uusi silta Kuopiossa on toistaiseksi Suomen viidenneksi pisin, mutta sen
tulee ohittamaan ensi vuonna Sulkavalle valmistuva 639 metriä pitkä Vekaransalmen silta. Marras-

kuun puolivälissä avattiin Savonlinnassa kaksiosaisen Laitaatsalmen sillan pohjoinenkin puoli liikenteelle ja nyt kokonaan käyttöön otettu siltapari on pituudeltaan vajaat 500 metriä. Savonlinnan sillat on kokonaan valettu be-

Nimi .....................................................................
.............................................................................
Osoite .................................................................
.............................................................................
Postios. ................................................................
Puh. .....................................................................

KALEVI KAIPIA

Raippaluodon silta Suomen
pisin

Lahjatilauksen vastaanottaja
Nimi .....................................................................
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Osoite .................................................................
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Postinro ja -toimipaikka ....................................

Siltasarjamme aluksi
todettiin, että siltoja
tarvittiin yhdistämään
ihmisiä ja helpottamaan
liikkumista. Kautta aikojen
siltoja on kuitenkin
käytetty myös vallankäytön
välikappaleena ja niitä
on rakennettu tai rikottu
kulloisenkin tarpeen
mukaan. Sotilaallisesti sillat
ovat aina olleet strategisia
kohteita ja monissa maissa
niitä on vartioitu ja niiden
valokuvaaminen on ollut
kiellettyä.

Ensimmäiset kivisillat olivat usein yksinkertaisia palkkisiltoja. Tämäkin tilustieksi jääneen väylän varrella oleva kaksiaukkoinen silta on kuitenkin vaatinut melkoisen työn
rakentajiltaan.

Helsingin kaupungissa on
vuonna 2016 hyväksytty hanke
ns. Kruunusiltojen rakentamisesta. Suunnitelma muodostuu kolmen sillan kokonaisuudesta, joista pisin, Kruunuvuorenrannasta
Korkeasaareen ulottuva Kruunu-

vuorensilta, olisi valmistuessaan
n. 1,2 kilometrin mittainen. Näin
muodostuva Suomen pisin silta tulisi vain raitiovaunujen ja kevyen
liikenteen käyttöön ja siltojen valmistuminen ajoittunee 2020-luvun
puolivälin jälkeiseen aikaan.

PARAS
KATTAUS
SISÄPIIRITIETOA
työpäiväkirja
ALALTA!
taskukalenteri
TILAA NYT
KONEYRITTÄJÄ!

10
numeroa vuodessa
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Uutta
näkökulmaa
sisäkaluihin
Tippuiko mutteri tai työkalu
konehuoneeseen? Eipä hätää, jos käytössä
on wifi-videoskooppi, joka välittää kuvaa
ahtaastakin paikasta suoraan kännykän
ruudulle.
VESA JÄÄSKELÄINEN

Valon voimakkuus on säädettävissä
kohteen mukaan. Kameran voi
upottaa nesteeseen.

Kamerapää solahtaa ahtaisiinkin
paikkoihin ja kuva välittyy wifiyhteydellä kännykän tai tabletin
näytölle.
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Vieraskynä

Laitteistoon kuuluu kaapelikameran
ohella lähetin ja teleskooppisauva.
Lähetinosassa on myös työtä avittava
lamppu.

H

alkaisijaltaan kuuden
millimetrin aukosta sisään mahtuva kamerapää led-valoineen antaa
aivan uusia näkökulmia piilossa
oleviin paikkoihin niin konehuoneessa kuin moottorin sisälläkin
verhouksien alla olevista johtoliittimistä puhumattakaan. Kun laitteelta välittyy selkeä kuva tai video kännykkään, niin vianmääritys helpottuu tuntuvasti.
Kuulostaa yksinkertaiselta,
mutta sitä se onkin. Tällainen laite
on KS Toolsin videoskooppi, jonka tulitikkuaskia hieman kookkaampi mutta ohut lähetinlaite
kytketään wifi-yhteydellä kännykkään tai tablettiin. Reilun metrin
mittaisen taipuisan kaapelin päässä on HD-tasoinen kamera ja kuusi säädettävää led-valoa, jotka on
pakattu 5,5 millimetrin paksuiseen kamerapäähän.
Kamera välittää yllättävän tarkkaa kuvaa läheltä, sillä sen tarkennusalue on parhaimmillaan 3–6
sentissä. Kuvakulma on 60 astetta. Kuvakoko on 1280x720 kuvapistettä, jotka muodostavat kahden megapikselin kuvan. Laiteyksikkö on yhteensopiva Androidja iOS-laitteiden kanssa, joihin kuvat voi tallentaa JPEG-muodossa
ja videot MPEG4-muodossa ja jakaa vaikka someryhmälle arvioitavaksi.
Valon voimakkuutta ja kuvakokoa näytössä säätämällä voi kuvatarkkuutta vielä parannella, mutta
esimerkiksi sylinterin seinämien
naarmuja sillä on vaikea luotettavasti tutkia. Irtonaiset kappaleet,
johdot ja jopa nestevuodot sillä on

Etsinnässä
vähäpäästöinen
työkone ja rohkea
hankkija

kuitenkin helppo löytää. Tarpeen
vaatiessa kuva-arvoituksen voi lähettää suoraan huollon ratkaistavaksi.

Tunnin akunkesto
Lähetinlaitteessa on sisäänrakennettu 3,7 V/800 mAh litiumioniakku, joka täyteen ladattuna takaa
noin tunnin työskentelyajan. Taskulamppuna käyttö ja pakkanen
lyhentävät aikaa. Laite ladataan
suoraan USB 2.0 -liittimestä. Täyteen lataus vie noin tunnin.
Kamerapään eli sondin suojausluokka on IP67, joten se voidaan
upottaa esimerkiksi nesteeseen
ja tarkastella vaikkapa polttoaineja jarrunestesäiliön tukkeumia.
Laitepaketin mukana seuraa teleskooppikeppi, johon voidaan kiinnittää magneetti ja erilaisia ottimia
tai sillä voidaan viedä kamerapää
konehuoneen syövereihin.
Markkinoilla on runsaasti erilaisia wi-fi-videoskooppeja, joiden
kamerakaapeli ulottuu puolestatoista metristä jopa 30:een ja hinnat ovat noin 15–100 euroa. KS
Toolsin laiteversio on kilpakumppaneihin verrattuna hintahaitarin
yläpäästä, mutta niin on sen kuvalaatukin.
Laite on kuitenkin todella edullinen verrattuna aiempiin endoskoopin tai tarkastuskameran nimellä myytäviin tuotteisiin, joiden
käsikahvan päällä on parin–kolmen tuuman värinäyttö ja kuvat
tallennetaan laitteen muistikortille. Näiden hinnat ovat satasesta ylöspäin ammattilaismallien jopa yli 400 euron hintaan saakka.

Tekniset tiedot:
KS Tools 550.7510
Yhteensopivuus: Android ja iOS
WiFin kantama: 10 m
Akku: 3,7 V/800 mAh
Akkukesto: 60 min
Käyttölämpötila: -15°C ...+50°C
Pakkauksen paino: 250 g
Hinta: 99,90 euroa (sis alv.)
Myynti: KS Tools, www.kstools.com/fi, Hessumobiili Oy
• 10/2018

kuva Nina Kaverinen.

Vieraskynän kirjoittaja Elina Ojala työskentelee
kestävien julkisten hankintojen asiantuntijana
valtion kestävän kehityksen yritys Motivassa.
Tilastot kertovat, että julkisen sektorin vuo-

sittaisesta noin 35 miljardin euron hankintapotista kohdistuu keskimäärin 7 miljardia rakentamisen eri hankintoihin. Tästä noin puolet osuu pelkästään infrarakentamisen tontille. Tämä tarkoittaa toivottavasti sitä, että huomio kiinnittyy entistä enemmän hankintoihin
ja siihen, miten näitä voidaan hyödyntää yhtenä strategisena työkaluna päästövähennysten
toteuttamisessa. Näen tässä mahdollisuuden
myös koneurakointisektorin kehitykselle.

Tavoitteena on, että työkoneiden päästöjä voi-

daan vähentää parantamalla muun muassa koneiden energiatehokkuutta ja ottamalla käyttöön vaihtoehtoisia käyttövoimia tai polttoaineita. Julkisella sektorilla on tässä mahdollisuus lähteä vähentämään päästöjä niin omien työkoneidensa osalta kuin ottamalla tämä
huomioon esimerkiksi infrarakentamisen tai
kunnossapitourakoiden kilpailutuksissa. Tässä yksittäinen hankkija tai yritys voi olla voimaton ison haasteen edessä. Viime vuosina
moni hankintayksikkö heräsi asiaan ja ryhtyi
etsimään uusia toimintatapoja sekä ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi. Uskon, että yhdessä tekemällä ja vuoropuhelua käymällä on
mahdollista päästä tasolle, jossa saadaan päästöjä vähenemään ja samalla luotua uutta energiatehokasta liiketoimintaa yrittäjille.

Tämä ei tule tapahtumaan yhdessä viikossa
tai vuodessa, mutta lähtemällä päästövähen-

• 10/2018

Julkisella sektorilla on kovat päästövähennystavoitteet.
Riippuen organisaatiosta moni kunta tavoittelee esimerkiksi
hiilineutraalisuutta vuosien 2030 – 2040 vaiheilla. Toistaiseksi
työkoneiden päästövähennykset eivät ole olleet suuren yleisön
valokeilassa. Valtion tasolla ensimmäiset ilmastopolitiikan
päästövähennystavoitteet työkoneille asetettiin vasta
vuonna 2017 vaikka tilastojen mukaan noin 10 prosenttia
päästökauppasektorin ulkopuolisen taakanjakosektorin
päästöistä syntyy erilaisista työkoneista niin rakentamisessa
kuin maa- ja metsätaloudessakin. Yhdeksi keskeiseksi
keinoksi vähennystavoitteen toteuttamisessa on esitetty
energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten työkoneiden osuuden
lisäämistä julkisten hankintojen kautta.

nysurakkaan ajoissa mukaan, on siitä mahdollista kehittää liiketoimintaetuja. Jo olemassa olevilla toimintatapoja muuttavilla keinolla kuten esimerkiksi polttoaineen kulutuksen seurannalla ja taloudellisen ajotavan käytännön koulutuksilla on mahdollista vaikuttaa
niin syntyviin kuluihin kuin päästöjen vähentämiseen. Mitä vähemmän polttoöljyä tai dieseliä kuluu, sitä vähemmän syntyy päästöjä ja
palaa rahaa. On totta, että vuodet, sääolot ja
urakat vaihtelevat. Polttoainetta kuluu enemmän maankaivuussa, jos maa on jäässä, mutta sen takia ei kannata jättää seurantaa tekemättä. Työtapoja kehittämällä voidaan kohentaa lisäksi energiatehokkuutta. Sekin on hyvä muistaa, että seurantaa ei tehdä vain excelien täyttämisen ilosta vaan siksi, että datasta pystytään tunnistamaan ja tekemään toimenpiteitä sekä muuttamaan toimintatapoja.
Paljon mahdollisuuksia on lisäksi logistiikan
suunnittelussa ja vaikkapa maamassojen siirron tehostamisessa

Entäpä ne uudet käyttövoimat ja polttoaineet? Pohjoismaista on jo kokemuksia on-

nistuneista toimista. Ruotsissa Lindköpingissä on kokeiltu muun muassa päällystehankinnoissa kannustinmallia työkoneiden päästöjen
vähentämiselle. Kilpailutuksissa yrityksien on
mahdollista saada hyvitystä, jos työkoneissa
on esimerkiksi käytössä 100 prosenttisesti uusiutuva polttoaine tai sähkö. Hyvitys lasketaan
konetuntia kohden. Norjassa Oslossa on ryh-

dytty tavoittelemaan rakennustyömailla päästöttömyyttä. Taustalla on tieto siitä, että arviolta 24 prosenttia kaupungin omista liikennepäästöistä syntyy työmaiden sisällä. Tähän
on tartuttu työmailla siten, että rakentamisen
urakkakilpailutuksissa kiinnitetään huomiota niin rakennusten lämmitykseen ja kuivaukseen kuin käytettäviin työkoneisiin ja työmaalogistiikkaan.

Yrittäjillä varsinkin taloudelliset riskit uu-

siin työkoneisiin investoitaessa voivat olla
suuret. Ei tämä itsestään selvää isommillekaan yrityksille välttämättä ole. Tästä syystä onkin tärkeää, että vuoropuhelua käydään
niin hankkijoiden kuin toimittajien kanssa ja
löydetään ratkaisuja vähäpäästöisempien urakoiden toteutukseen. Suosimalla määrätietoisesti ja selkeällä linjalla vähäpäästöisiä ratkaisuja hankinnoissa, luodaan toimintaympäristöä, jossa niihin investoiminen on myös yrityksille mahdollista ilman pelkoa itsensä uloshinnoittelusta. Motiva on osana kestävien ja
innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus
KEINOa koonnut yhteen julkisen sektorin
hankkijoita miettimään keinoja hankintojen
kehittämiseen työkoneissa ja urakkakohteissa. Tavoitteena on koota hankkijoista edelläkävijäryhmä, joka lähtee työstämään teemaa
yhdessä niin asiantuntijoiden kuin alan yritysten kanssa. Olisiko tässä myös teille mahdollisuus kehittää toimintaanne? Ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin kerron mielelläni lisää!
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Talkookeiton lihat olivat Järvensivun tilalta. Kuvassa tilan isäntä ja emäntä Asko ja
Anu Andersson. Kuva: Tiina Rajaniemi

Hinaus Orivesi – Kuljetusliike Kari Eskola Oy oli mukana syksyn näyttelyssä. Yritys on
perustettu 50-luvulla ja toimii nyt jo kolmannen polven voimin. Tiia Eskola tyttärineen
ehti piipahtaa talkookeitolla ennen kuin työt taas kutsuivat. Kuva: Sirpa Heiskanen

Antero Siuro ja Erkki Eilavaara. Kuva: Tiina Rajaniemi

Kainuun Sami Juntunen luotti mahalaskutyyliin. Sillä sijoittui kisassa
toiseksi.

Näyttelyn johtaja Erkki Eilavaara toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.
Kuva: Tiina Rajaniemi

Näyttelyalueen maanomistajien edustajiakin oli paikalla, kuvassa Eero
ja Niina Seppänen sekä turvakaukalossa talkootapahtuman nuorin
osanottaja, neljän kuukauden ikäinen Eliel. Kuva: Tiina Rajaniemi

Talkoosoppaa
Västilän
Voimantalolla

Mennyttä muisteltiin vielä
hiukkasen, kun viime syksyn
FinnMETKO-näyttelyn talkooväkeä
ja yhteistyökumppaneita kokoontui
yhteiselle keittolounaalle Västilän
Voimantalolle Längelmäkeen
marraskuun puolivälissä.

P

aikalla oli viitisenkymmentä eri tavoin syksyn
näyttelyn rakentamiseen ja toteuttamiseen osallistunutta henkilöä – maanomistajia, yhteistyökumppaneita ja talkoolaisia.
Samalla katseita käännettiin jo kohti tulevaa FinnMETKO 2020 -näyttelyä. Moni talkoolainen vahvisti jo nyt, että mukana ollaan seuraavallakin kerralla. FinnMETKO
2020 -näyttely järjestetään Jämsässä 3.–5.9.2020.

SIRPA HEISKANEN

Voimantalolla talkoohistoriaa

FinnMETKO-näyttelyn sähköistä vastanneen Jokiwatti Oy:n Jarkko Arola ja vaimonsa
Hanna Arola. Kuva: Sirpa Heiskanen

Näyttelyn yövartiointiporukkaa kerrankin päivänvalossa. Kuva: Tiina Rajaniemi
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Talkoosoppaa tarjoiltiin talkoohenkeen sopivasti Västilän Voimantalolla. Västilän Voima on vuonna 1914 perustettu urheiluseura, joka hankki vuonna 1916 yhden hehtaarin tontin omaa seurantaloa varten. Talkoovoimin tontille rakennettu talo vihittiin käyttöön vuonna 1925. Rahaa talon rakentamista varten oli hankittu valtakunnallisilla arpajaisilla vuosina 1917–1920.
Seurantalo joutui kuitenkin pakkohuutokauppaan
vuonna 1936. Talon osti Otto Alanen ja kiinteistöä hoitamaan perustettiin Västilän Seurantalo Oy, joka myi kiinteistön vuonan 1946 Längelmäen Urheilijoille. Vuonna
1975 Västilän Voima osti talon taas itselleen. Huonokuntoinen talo peruskorjattiin 70-luvun puolivälissä.
2000-luvulla taloa on ryhdytty taas kunnostamaan ja
talkoovoimia on tarvittu. Niitä on myös löytynyt. Västilän
Voimantalo sai Suomen Kotiseutuliitolta Hyvän korjauksen palkinnon kunniamaininnan vuonna 2016. Perusteluissa mainittiin: ”Orivedellä sijaitsevan Västilän Voimantalon korjaamista voi pitää kylän voimanponnistuksena.
Suuri ja lähtötilanteessa huonokuntoinen talo kunnostettiin pitkälti talkoovoimin monipuoliseen käyttöön sopivaksi tunnelmalliseksi koko kylän keskukseksi. Lämmitysjärjestelmäksi asennettiin ympäristöystävällinen maalämpö ja salin vanha kirkkokamiina säilytettiin.”
Lähteet: www.vastilanvoima.fi ja www.kotiseutuliitto.fi
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YMPYRÄ SULKEUTUU,
on tullut aika kiittää ja kumartaa
Jämsä 3.9.-5.9.
30.8.-1.9.

www.finnmetko.fi

Hotelli Jämsän hotelli- ja ravintolatoiminta loppuu vuoden
vaihteessa. Sirkan Kahvila jatkaa toimintaansa normaalisti.

H

otelli Jämsän tarina sai
alkunsa v. 1964 Sirkka
ja Martti Pitkäniemen
perustaessa nykyiselle
liikepaikalle Sirkan Baarin. Toiminta laajeni vähitellen ja syntyi
parinkymmenen huoneen Martin
Motelli ravintolatiloineen ja saunaosastoineen. Vuoden 1983 laajennuksen jälkeen huoneita oli 75 ja
yhtiön nimi muuttui Hotelli Jämsäksi.
”Hotellin seinät voisivat kertoa
meille kutkuttavia tarinoita vuosien varrelta. Ne ovat nähneet ravintolan villit vauhti-illat ja Jyväskylän suurajojen melskeen sekä
kuulleet basson jytkeen bilekansan vallatessa ravintolan 2000-luvun alussa. Paljon ne voisivat kertoa myös talon muutoksista ja
haasteista.”, toteaa hotellipäällikkö Heidi Jylhä.
Jo vuosien ajan on liikematkustuksen trendi ollut laskeva, ei pelkästään Jämsässä vaan myös yleisesti, ja tämä on näkynyt myös
Hotelli Jämsän hotelli- ja ravintolatoiminnassa. Vapaa-ajan matkustus on kasvattanut osuuttaan,
mutta sesonkiluonteensa vuoksi

siitä ei ole ollut korvaajaa ympärivuotiselle liikematkustukselle.
Tähän yhtälöön kun lisätään kiinteistön tekninen käyttöikä ja lähitulevaisuudessa tehtäväksi tulevat
remontit, muodostuu investointien takaisinmaksuaika kohtuuttoman pitkäksi.
Toimitusjohtaja Hennariikka
Hasalan mukaan, nämä seikat
ovat johtaneet nyt tehtyyn päätökseen, jossa ympyrä sulkeutuu –
Sirkan baarista kaikki alkoi reilu
50 vuotta sitten ja Sirkan Kahvila
jatkaa edelleen palvellen ruokailijoita ja kahville poikkeavia.
Hotelli Jämsän perinteiset joululounaat tarjoillaan suunnitellusti joulua edeltävällä viikolla. Tiistaina
25.12.2018 järjestettävät Hirven
Joulubileet ovat tämän hetkisen
tiedon mukaan talon viimeiset bileet.
Lämmin kiitos asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme sekä ennen kaikkea suurella sydämellä töitä tehneelle henkilökunnallemme kuluneista vuosikymmenistä. Sirkan Kahvilassa tavataan!

Myllymäen osastoalueelta on marraskuussa jyrsitty pois vanhat
männyn kannot ja alue on nyt kokonaan tasainen. Näyttelytonttijako
säilyy samana kulkureitteineen.

Gradia Jämsän työmaa alkoi
ERKKI EILAVAARA

J

ämsän Myllymäessä tehdään parhaillaan maarakennustöitä uuden hallirakennuksen työmaalla. Puistometsän alueelta kaadettiin puut pois syyskuussa ja loka-marraskuun aikana siirretään pintamaat pois. Parhaillaan tehdään myös uusia katuyhteyksiä hallirakennukseen sekä putkisto- ja kaapelilinjoja
ryhdytään kaivamaan. Alue muuttuu paljon ja sillä on vaikutusta jatkossa piha-alueiden käyttöön opetuksessa ja mm FinnMETKO2020
- näyttelyssä. Vanha konehalli poistuu käytöstä muutaman vuoden
sisällä ja autokatosrakennus purettiin jo lokakuussa pois. Rakennusosaston rakennuksia on purettu uuden tieltä. Palaamme asiaan,
kun hallirakennus alkaa hahmottua. Lehdessämme nro 5 kesäkuussa 2018 sivulla 32 on noin 4,5 milj. euron uudisrakennushanke esitelty perusteellisemmin.

Henkilöautojen P-alueet voimalinjojen alla ovat nyt 6-8 m leveämmät
kuin aiemmin.

Jenz HEM820DL

Uudet katu ja kaapelilinjat halkovat maisemaa.

Jenz HEM583DQ Hybrid

FinnMETKO2020 - näyttelyn P-alueet laajenivat
ERKKI EILAVAARA
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arraskuussa jyrsittiin
lisää P-aluetta voimalinjojen vierustalle. Palueiden päiväkapasiteetti kasvoi kertaheitolla yli 1000
autolla. Fingrid Oyj:n kesällä 2018
suorittamat voimalinjojen turvaaluehakkuut olivat leveydeltään
isossa puustossa 6 - 10 m. Taimikoita ei ollut tarve hakata. Turvallisuusohjeiden ja nykylainsäädännön mukaiset turva-alueet rajoittavat maanomistajan käyttöoikeuksia metsämaahansa samalla

Vihantasalmentie 421 A
52700 Mäntyharju

• 10/2018

• 10/2018

tavoin kuin sähkölinjojen alle jääneiden alueiden osalta on ollut.
Voimalinjojen alustat ovat toimineet useamman vuosikymmenen
määräaikaisina henkilöautojen Palueina Jämsässä. Vieraiden sekä
näytteilleasettajien toiveissa on ollut saada lisää P-aluetta näyttelyosastojen lähelle, näin on nyt tapahtunut. Kantojyrsinnän toteutti Harri Tapanainen Oy Vesilahdelta Suokone Oy:n valmistamalla kovapalajyrsimellä vetokoneena iso Valtra.

Puistometsän alueella on iso muutos, kun puolet puistometsästä
hakattiin pois uudisrakennuksen tieltä.

45

tuote- ja palveluhakemisto

TIEDOTE YRITYKSELTÄ

Metsä- ja maanrakennuskoneiden kuljetusautot.
Monipuolinen valikoima ja yksilöllinen suunnittelu.
Teemme myös akselivälimuutokset, koneistukset, korjaukset ja huollot.

Ylävaltolantie 20, 52200 Puumala, 015 668 7161
arilahti.ky@kolumbus.fi • www.arilahtiky.fi

COMMITMENT TO

Esittelemme...

EFFICIENCY

Räätälöidyt pesurit ja
pumput kovaan käyttöön

ISOMPI KÄRKI INTRO

rist Finland

EXCLUSIVE
NEW ZEALAND
DISTRIBUTOR OF
GB FORESTRY
PRODUCTS

DUCING...
PAREMPI, TASAISEMPI LEIKKAUS

KESTÄÄ PIDEMPÄÄN

Finfinet suunnittelee ja valmistaa korkeapainepesujärjestelmiä
mittatilaustyönä. Kokenut yritys ratkaisee haastavimmatkin pesutarpeet.
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Adapteri rotaattorin ja kahmarin väliin
PITCHOCK
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3/4”

hitsaus- ja sähkögeneraattorit
150A-600A

Kysy lisää!
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sähkögeneraattorit 2kVA–450kVA

· Helppo ja nopea asentaa
· Max. 5000 kg
· Sopii kaikkiin koneisiin
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.404'' Harvester Bar
INTRODUCING...
Prokop
kahmarin pikakiinnike
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Finfinet Oy on toiminut vuodesta 1998 lähtien. Toiminta on kasvanut tasaisesti talouden heilahteluista huolimatta, joskin viime
vuosina kasvu on ollut reippaampaa. Työntekijöitä on tullut vuosi vuodelta lisää, tällä hetkellä heitä on 15. Työntekijöistä onkin
ns. jatkuva haku päällä. Työssä, toimenkuvasta huolimatta, vaaditaan monipuolista ja erityistä osaamista, jonka vuoksi potentiaalisia hakijoita otetaan mielellään aina vastaan.
Kasvua on lupa odottaa tulevinakin vuosina, sillä yritys muutti
kolmisen vuotta sitten isompiin tuotantotiloihin.
– Muutto on osoittautunut todella tärkeäksi ratkaisuksi. Nyt
uusissa tiloissa meidän on helpompi toteuttaa isoja projekteja, sekä useampaa projektia yhtäaikaisesti, Kärkkäinen toteaa.
Finfinet Oy
Kauhakorvenkatu 25
33720 Tampere
puh. 03 3124 2600
www.finfinet.fi

6
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Räätälöityjen projektien toimittajana Finfinetin vahvuuksia
ovat joustavuus ja riippumattomuus. Yritys ei ole sidoksissa
yhteen tiettyyn päämieheen vaan voi etsiä markkinoilta parhaat mahdolliset komponentit asiakkaan laitteeseen.
Taustalla on totta kai vahvoja kumppanuuksia. Tärkein niistä on saksalainen pumppuvalmistaja Speck, jonka laadukkaita
tuotteita Finfinet maahantuo ja edustaa Suomessa.
Kärkkäinen kertoo, että Speck pystyy toimittamaan korkeapainepumppuja myös asiakkaan tarpeisiin räätälöitynä. Pienimmät pumput tuottavat vain litran vettä minuutissa, isommat jopa 500 litraa minuutissa.
Joustavuutta lisää se, että projekti pysyy alusta loppuun yksissä käsissä.

20 vuotta

0401 79 72 38 | 0400 76 23 94
0401 79 15 00 | 0401 79 81 08
www.steelwrist.com

.404'' HARVESTER BAR
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Riippumaton toimija

– Maahantuomme komponentit, teemme järjestelmien suunnittelun ja 3D-kuvat. Kotimaan toimituksissa hoidamme pääsääntöisesti myös asennuksen ja käyttöönoton.
Lisäksi Finfinet tarjoaa huolto- ja varaosapalvelut sekä etävalvonnan.
– Suosittelemme etävalvontaa ainakin isompiin järjestelmiin.
Etävalvonnan avulla mahdolliset vikatilanteet voidaan ennakoida ja välttää kokonaan.
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ärjestelmät voivat olla esimerkiksi keskuspesuasemia,
viiranpesulaitteita ja vesileikkausyksiköitä. Käyttökohteet vaihtelevat paperiteollisuudesta, konevalmistuksesta, elintarviketuotantoon ja kaivoksiin.
Loppukesästä Finfinet toimitti automaattisen pesukaaren
metsäkoneiden pesuun, Ponssen Vieremän-tehtaalle. Yritys
vastasi koko projektista aina suunnittelusta käyttöönottoon
saakka.
– Tämä oli hyvän kokoinen ja haastava projekti. Kuuntelimme asiakasyritystä ja räätälöimme laitteen sen tarpeisiin.
Suuri osa projektissa käyttämistämme osista on tehty mittatilaustyönä. Joustavuutemme on asiakkaamme etu, koska tällä voimme taata jokaiselle asiakkaallemme juuri hänen tarvitsemansa laitteet, toimitusjohtaja Sauli Kärkkäinen kertoo.

Hyvää Joulua
Toivot taa
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UITTOKALUSTO TAMPERES | Ahlmanintie
56 | 33800 Tampere | 03 222 5585 | tampere@uittokalusto.fi
T
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Masalantie 357 02430 Masala
puh. 09-2219370
www.endehitsi.fi endehitsi@endehitsi.fi

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

www.uittokalusto.fi

KONEYRITTÄJÄ 1/2019 Ilmestyy 15.2. Aineistopäivä on 25 .1.
Ota yhteys: Tapio Hirvikoski, puh. 040  9009  417
tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

• 10/2018
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SISU asema puu- ja
bioenergiakuljetuksissa
vahvistuu

Norjassa moottorisahat voivat saada kylmää kyytiä. Traktorimönkijän
huippunopeus voi olla 105 km/h!

Metsäteollisuuden positiivinen kehitys on parantanut
kuljetussektorin tulevaisuudennäkymiä ja johtanut investointien
kasvuun. Metsäteollisuuden kuljetustehokkuutta parantaneet,
vuonna 2013 toteutetut mitta- ja massauudistukset nostivat
ajoneuvoyhdistelmämassat 60 tonnista 76 tonniin. Sisu Polar
-malliston suurten sallittujen teknisten massojen ansiosta
ajoneuvot olivat valmiita uudistukseen ilman merkittäviä
tuotemuutoksia.

K
FDF - messujen johtoryhmä kokoustauolla. Vasemmalta Thomas Wehner (KWF), Klas
Brandt ja Mattias Ponten (Elmia Ab), Erkki Eilavaara (FinnMETKO), Manuel Fernandez
Garcia, Rudiger Staib ja Ute Seeling (KWF) Marcos Da Rocha Rodriguez, Richard
Lacheze ja Natacha Carre (Euroforest).

Forestry Demo Fairs (FDF) messujen kokous
ERKKI EILAVAARA
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yönäytösmessujen vuosikokous pidettiin marraskuussa. Messujen asialistalla oli yleisöturvallisuus ja mm liikennejärjestelyt eri
maissa. Vaatimukset turvallisuusasioissa ovat kautta linjan kasvaneet mm terrori-iskujen uhkan takia. Suomessa mm TUKES tarkastaa ennakolta kaikki yleisötapahtumat kuten viime syyskuussa
FinnMETKO – näyttelyn. Näyttelyiden yleisömäärien kasvu on

lisännyt turvallisuusvaatimuksia.
Näihin asioihin tehdään yhteisiä
ohjeita ja toimintatapoja. Mukana
yhteistyössä ovat Elmia AB, Euroforest, KWF-tagung, AsturForesta
ja FinnMETKO. Seuraavat isommat
näyttelyt ovat SkogsElmia kesäkuussa ja seuraavana vuonna KWF
- messut Saksassa. Tänä vuonna läpi vietiin kesäkuussa Ranskan Euroforest ja syyskuussa FinnMETKO. Euroforest on seuraavan kerran 2022 ja FinnMETKO 2020.

asvaneet massat muuttivat markkinoita vankkarakenteisille Sisu Polareille edullisemmaksi ja
hyvät näkymät johtivat tehdasvalmiiden puuautojen jatkokehitykseen. Uudistuneet, jo auton valmistusvaiheessa asennetut päällerakenteet ja kasvaneeseen tehotarpeeseen vastaava, markkinoiden tehokkain yli 900 hevosvoimaa tuottava hybrid-voimalinja
täyttävät nyt vaativimmankin asiakkaan tarpeet.
Kuluvan vuoden aikana on tälle kuljetussektorille toteutettu panostuksemme tuottanut vahvasti tilauksia niin puuautojen kuin
haastavissa olosuhteissa operoivien bioenergiankuljetuksiin tuotettujen vaihtolava-autojenkin osalta
ja olemme myös saaneet vahvan
otteen mobiilihakkurialustoista.
Vaihtolava-autot ja mobiilihakkurialustat ovat molemmat kotimaisen päällerakenneyhteistyön tuloksia. Kotimaisin voimin olemme
voineet varmistaa parhaan mahdollisen tuotteen meidän tunte-

miimme olosuhteisiin ja käyttötarkoituksiin.
Sisu Polar–puuautojen myynti
on viime vuoteen verrattuna kasvanut jo kolminkertaiseksi. Kuluvan vuoden loppua kohti mentäessä tulee tämä näkymään vahvistuvana markkinaosuutena rekisteröintitilastoissa ja hyvä ote markkinoista tulee jatkumaan myös
ensi vuoden alkaessa. Myös muiden Sisu Polar–tuotteiden positiivinen myynnin kehitys on johtanut tilauskantamme kasvuun vuosikymmenen ennätyslukemiin.
Uusien tuotantotyöntekijöiden
rekrytoinneilla kykenemme vastaamaan asiakkaittemme toimitusaikavaatimuksiin ja siten uuden, ajoon valmiin tuotteen toimitusaika on kasvaneesta kysynnästä huolimatta edelleen
vain noin neljä kuukautta. Tuotantoinvestointimme varmistavat kasvun edellytykset tuleville
vuosille ja mahdollistavat myös
aiempaa vahvemman otteen keväälle painottuvasta maansiirtoautomarkkinasta.

Keslalla oli esillä myös uutuuksia.

Agroteknikk 2018 -messut Oslossa
Uudistuva metsäyrittäjä -hanke järjesti lokakuun alussa
opintoretken Osloon Agroteknikk-messuille. Nimensä mukaisesti
messut pyörivät maatalouden ympärillä. Mutta varsinkin
pienpuun korjuuseen ja klapintekoon oli kalustoa usealla
osastolla. Näytteilleasettajia messuilla oli kaikkiaan noin 170 kpl.
Neljän päivän aikana messuilla vieraili noin 34 000 kävijää.
TIMO MAKKONEN

S

uomalaisista vierailijoista yllätti Sisu-osastot. Kyseessä ei ollut autonvalmistaja, vaan maatalous- ja metsäkoneiden maahantuoja.
Yritys on perustettu jo vuonna 1966, koska mm. suomalaiset maatalouskonevalmistajat halusivat tuoda Norjaan tuotteitaan, eikä
sopivaa maahantuojaa löytynyt muuten. Yritys hoitaa tällä hetkellä mm.
Farmin, Nisulan ja Weckmanin tuotteiden maahantuontia.
Sisu on norjalainen koneiden
ja laitteiden maahantuoja.

Koneyrittäjät onnittelee toiminnassamme ansioituneita
ja Itsenäisyyspäivänä kunniamerkin saaneita
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Tapio Hirvikoski, Helsinki

Kaksitelinen aitatolppien asennuskone Protech Evo8
palkittiin messu-uutuutena.

Suomen Leijonan ansioristi
Jarmo Mäki-Uuro, Hämeenlinna
Pentti Pietilä, Lempäälä

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Teuvo Strand, Rovaniemi

nimitys
Yhdessä enemmän jo

50 vuotta

METO – Metsäalan Asiantuntijat

ry

Puheenjohtajaksi valittiin metsätalousinsinööri Stefan Borgman. Hän
toimii Mhy Eteläisen Metsäreviirin kehittämispäällikkönä, sekä SLC:n
eli ruotsinkielisen MTK:n metsäasiamiehenä.

Varaa kalenteriin jo nyt!
Koneyrittäjien 50-vuotisjuhlaristeily
Helsingistä Tallinnaan 14.–15.6.2019
Seuraa ilmoitteluamme!

Logset Oy

Koneyrittäjien Energiapäivä 8.3.2019
Hotel Arthur, Helsinki
www.koneyrittajat.fi/energiapaiva
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Suomalaista erikoisosaamista edusti Valtran osastolla teloilla varustettu T234
Direct, Red Bull Crashed Ice -mallina. Hetkellisesti tässä traktorissa on käytössä
tehoa 250 hv ja vääntöä 930 Nm.

• 10/2018

Norjalaiset ovat rakentaneet
kuorma-auton renkaista lanan. Tässä
mallissa on mukana myös teräksinen
aluslevy. Retkeläiset näkivät näitä
myös käytössä metsäteillä.

• 10/2018

Mikko Laurila on nimitetty Logset Oy:n myynti-ja markkinointijohtajaksi, vastuualueenaanEurooppa ja Venäjä. Laurila on myös johtoryhmän jäsen. Pascal Réty toimii jatkossa myynti-ja markkinointijohtajana, vastuualueenaanPohjois-ja Etelä-Amerikka, Aasia ja Oseania. Réty
on myös johtoryhmän jäsen.
Laurila aloitti Logsetilla uutena työntekijänä lokakuun lopussa 2018.
Hänellä on pitkä kokemus metsäkoneiden parista ja hän on toiminut
useissa kansainvälisissä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä mm.
Ponssella ja EcoLogilla.
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tietoa

Varaa
osastosi
nyt!
skogselmia.se

messut
tulevaisuuden
metsänomistajille
6.-8. 6 2019

Jo 49 vuotta koneyrittäjien asialla

Etsimme provisiopalkkaista
ilmoitusmyyjää
KONEYRITTÄJÄ - lehteen

Koneyrittäjät hakee Finnmetko Oy:n
palvelukseen asiakasvastaavaa
Tehtävä on metsäkoneyritysten liiketoimintaa tukevan uuden
seurantatietojärjestelmän Koneyrittäjien Datapankin myynti ja
markkinointi sekä asennuksen ja käytön tuki. Tehtävä on hyvä
näköalapaikka koneyrittämisen maailmaan.
Työn aloitus viimeistään helmikuussa 2019.

Finnmetko Oy kustantaa KONEYRITTÄJÄ - lehteä,
järjestää vuosittain ammattiseminaareja
energia-, maarakennus- ja puunkorjuualalle.
Finnmetko Oy järjestää lisäksi työkonealojen
FinnMETKO - näyttelyn joka toinen vuosi.
Finnmetko Oy on kokonaan Koneyrittäjien liitto ry:n omistama
kustannus- ja mediayhtiö.

• Ilmoitusmyyjältä edellytämme työkokemusta
konekaupan ja/tai koneyrittämisen toimialalta.

Koneyrittäjät ovat alojensa ratkaisevat tekijät.

Pyydämme lyhyet CV:t osoitteeseen:
erkki.eilavaara@koneyrittajat.fi 15.1.2019 mennessä.

www.koneyrittajat.fi/datapankki
Yhteystiedot: Päivi Hirvonen
paivi.hirvonen@koneyrittajat.fi, puh. 040 900 9427

www.finnmetko.fi • www.koneyrittajat.fi
• 10/2018

Tehtävään valittavalta edellytetään
• kaupallista tai teknistä tutkintoa tai loppuvaiheessa olevia opintoja
• myynti- ja markkinointihenkisyyttä
• tietoteknistä osaamista
• matkustusvalmiutta
Hakijalle katsotaan eduksi koneyritysten toiminnan ja metsäkoneiden
tietojärjestelmien tuntemus ja kokemus, tuloksellisuus myyntityössä sekä
Azure-pilvipalvelujen ja PowerBi-järjestelmän tuntemus.
Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään osoittamaan
info@koneyrittajat.fi-osoitteeseen 31.12.2018 mennessä.
Tehtävän sijoituspaikasta voidaan neuvotella.
Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva.
Lisätietoja tehtävästä sähköpostilla:
varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola (simo.jaakkola@koneyritttajat.fi) tai
kehittämispäällikkö Timo Makkonen (timo.makkonen@koneyrittajat.fi)
Lisätietoja tehtävästä puhelimitse 28.12.2018 klo 12–16
numerosta 040 900 9422 (Timo Makkonen),
myös numerosta 040 900 9414 (Simo Jaakkola).
Koneyrittäjien liitto on energia-, maarakennus- ja metsäkonealan koneyrittäjien valtakunnallinen
yrittäjä- ja työnantajajärjestö.
Finnmetko Oy on Koneyrittäjien liiton omistama markkinointi- ja julkaisuyhtiö.
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Turvallisia polttoainesäiliöitä

Jerry 450 – 450 l

DTD 990 – 2990 l

UN-tyyppihyväksytyt,
testatut ja määräykset
täyttävät polttoainesäiliöt
kuljettamiseen ja
varastointiin
Ari Koivisto
Timo Linjamaa

p. 044 743 0440
p. 050 64 341

Meiltä myös vaihtolavat
kaikkiin tarpeisiin!
Tutustu laajemmin tuotteisiin
www.finncont.com/tuoteluettelo

UUTUUS!

HYVÄÄ
JOULUA!

Jerry- ja Naftatuotteet IKH-liikkeistä
kautta maan!

03 485 411 | www.finncont.com

www.kesla.com

SOFT
Paragon-perheen uusin jäsen
• Huippu suorituskyky myös
pehmeässä maastossa
• Vakaa pystynastarakenne
• Tiheä sivusuoja
• Pitkä huoltoväli

Luotettava ketjuvalinta.

www.ofa.fi

• 10/2018
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SK210LC-10

5kpl, Koneet 2019 tuotannosta.

128.000.alv 0%

ETI
H
A
A
VAR ASI!
OM

SK230SRLC-5 nettohinta jatkuu vielä 2019.
Huolto / Varaosat / Myynti / Vuokraus
Vantaa ..... 030 660 6500
Seinäjoki ..... 030 660 6501
Jyväskylä ..... 050 446 0187

www.kobelcocenter.fi

