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A logger’s best friend

Olemme valmistaneet maailman parhaita metsäkoneita 50 vuotta 
Vieremällä Suomessa. Tällä on ollut suuri vaikutus koneellisen 
puunkorjuun kehittymiseen maailmanlaajuisesti. Teemme edelleenkin 
työtä reilulla Ponsse-asenteella ja osaamisella kohti entistäkin 
tuloksellisempia ja ympäristöystävällisempiä puunkorjuun ratkaisuja. 
Mikä tärkeintä, yksin emme ole saavuttaneet mitään. Työtä on aina 
tehty Teidän kanssanne  - porukalla. Suuri kiitos siitä.

Ponsse_50_years_AD_210x237.indd   1 27.1.2020   14.59.35
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Koneyrittäjien metsäpäivään Tampereen Rosendahliin kokoontui tammikuun 
lopussa mukavasti osallistujia.  Tilaisuudessa esiintyivät ammatillisen 
koulutuksen- ja liiketoiminnan asiantuntijoita. 
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Saatavuus näkyy palvelupisteittäin 
ja tilaaminen on helppoa.
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Analyytikot arvioivat metsäteollisuuden uuden 
vuoden olevan taistelua talouskasvun ja tuote-
kysynnän putoamista vastaan. Paperin kysyntä 

jatkaa alamäkeään. Tuotteiden hintojen pysyttäminen hy-
väksyttävällä tasolla vaatii työtä. Yhtiöiden osakekursseis-
sa huiput ja aallonpohja on selkeästi tunnistettavissa. Tou-
ko – elokuun väli oli viime vuonna todella heikko osakekurs-
sien kannalta. Kurssit toipuivat merkittävästi syyskuusta 
vuoden loppuun päätyen alkuvuoden tasolle. Uusia tehdas-
hankkeita on valmistelussa. Rauman suursahasta päätös 
saadaan alkuvuodesta. Finnpulpin Kuopioon suunnittele-
ma havusellutehdas ei saanut ympäristölupaa. Kesällä odo-
tetaan päätöstä Kemin biotuotetehtaasta. Kemijärven Bo-
real Bioref - hanke etenee omistajasuhteiden muuttamisel-
la, kiinalaisten osuus vähenee ja muualta tuleva investoin-
tirahoitus korvaa sen. Em. investoinnit lisäävät puunkäyt-
töä, tosin vanhaa tuotantokapasiteettia suljetaan niiden val-
mistuttua. 

Rakennusalalla vierastyövoiman suhteet ovat muutok-
sessa. Virolaista työvoimaa siirtyy kotimaan projekteihin. 
Etelä-Suomessa usko kauppakeskuksiin ei ole horjunut, nii-
den rakentaminen jatkuu vilkkaana. Tarvittava työvoima 
tulee mm. Valko-Venäjältä. Useilla rakennustyömailla pää-
kaupunkiseudulla on työvoimaa jopa 30 - 40 eri kansalai-
suudesta. Palkkaerot mm Baltian maihin ovat edelleen suu-
ret, tämä näkyy mm matkailun ja rakentamisen työvoimas-
sa.

Polttoaineiden hinnat nousivat 1.1.2020 melko rajus-
ti. Iranin ja Irakin alueen sotilaalliset voimatoimet nosta-
vat niiden kuluttajahintoja edelleen. Myönteisenä vastapai-
nona edellä mainitulle saatiin kotimaan työehtosopimus-
neuvotteluissa 3.1.2020 teollisuusaloille palkankorotuksista 
sopimusratkaisu. Työmarkkinasyksyn postilakon vaikutus 
näkyy asiakkaiden nopeana siirtymisenä muille toimijoil-
le. Matkahuolto ja kansainväliset logistiikkayritykset mm 
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UPS, Schenker ja DHL saivat lakon aikana uusia asiak-
kaita, nämä asiakassuhteet säilyvät. Kansainvälinen verk-
kokauppa oli nopea liikkeissään ja siirsi pakettinsa muil-
le toimijoille. Valtion monopoliyhtiökentässä tuulee muual-
lakin, esim. Veikkaus on osa yhteiskuntaa eikä toisinpäin. 

Koneyrittäjien Seniorihistoriikki valmistui uuden vuo-
den jälkeen. Tässä lehdessä esitellään kirjaa ja sen vahvaa 
tarinaa koneilla yrittämisestä. Kirja esittelee kymmeniä ko-
neyrittäjien yrityksiä eri puolilta maata ja eri toimialoilta 
haastattelujen kautta. Tämä on tärkeä kirja alan arvostuk-
senkin takia. Kiitämme meille tulleista sadoista joulun ja 
uuden vuoden ajan muistamisista, kiitos. Hyvää alkanut-
ta vuotta 2020 kaikille!

Vuodelle 2020 metsäteollisuudessa – ei odotuksia – työtaistelut

Erkki Eilavaara päätoimittaja

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi

Jämsä 3.-5.9.

www.koneyrittajat.fi

kustantaja, julkaisija

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

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

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

Toimisto •p.040 9009 410 • toimisto@koneyrittajat.fi
toimittajat

Harri Grundström 040 9009 427
Sirpa Heiskanen  040 9009 423
Lauri Hyytiäinen  040 9009 426
Simo Jaakkola  040 9009 414
Ville Järvinen  040 9009 424
Markku Leskinen 040 9009 413
Timo Makkonen  040 9009 422
Ari Pihlajavaara 040 9009 419
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www.komatsuforest.fi

Koneellisessa puunkorjuussa digitalisaation varaan 
lasketaan paljon. Jo tähän mennessä on saatu aikaiseksi 
monenlaista sellaista, joka auttaa koneyrittäjää monimut
kaistuvien tuotantoprosessien hallinnassa. Ensimmäisinä 
tulivat kommunikaatioon liittyvät ratkaisut, niiden jälkeen 
ilmestyivät toiminnan ohjaamista tukevat ohjausjärjestelmät 
ja digipalvelut. Puunkorjuun palvelua yrittäjiltä ostavat yhtiöt 
edellyttävät, että metsäpäässä valmiudet on kunnossa.

Metsäkoneiden varaan lasketaan 
Koneyrittäjien pyörittämä puunkorjuu nähdään osaksi metsä
teollisuuden liiketoimintaprosessia, johon korjuukalusto 
liitetään päivä päivältä tiiviimmin digitalisaatiota hyödyntäen. 
Lisäksi monet metsäorganisaatiot laskevat metsäkoneiden 
varaan suunnitellessaan tulevaisuuden tapoja kerätä 
metsätietoa hakkuiden yhteydessä. Myös konevalmistajalla 
on omat suunnitelmansa digiteknologian hyödyntämisessä.

Komatsu-koneet pysyvät ajan tasalla
Komatsu Forestin pitkään jatkunut tiukka linja yhteisesti 
sovittujen standardien noudattamisesta näkyy nyt, kun 
koneisiin tulee säännöllisesti ulkopuolisia sovelluksia. 
Niiden asentaminen käyttövalmiiksi on Komatsu Forest Oy:n 
henkilökunnan vastuulla, ja nämä toimenpiteet onnistuvat 
ongelmitta. 

Komatsukoneiden varhemmatkin sukupolvet ovat tieto
tekniikaltaan päivitettävissä tähän hetkeen usein yllättävän 
pienin kustannuksin, samalle tasolle ja yhteensopiviksi 
urakanantajien järjestelmien kanssa. Tilanteet muuttuvat, 
mutta Komatsukone pysyy ajan tasalla. Se on tärkeä osa 
koneyrittäjän kilpailukyvyn ylläpitämisessä.

Lisää digiasiaa osoitteessa www.komatsuforest.fi

Digitalisaatio 
etenee
– myös metsässä



8                           vuotta

TAMPERE  |  Ahlmanintie 72  |  03 222 5585  |  tampere@uittokalusto.fi 

Mototarvikemyyjä
Uittokalusto Oy hakee mototarvikemyyjää Tampereen toimipisteeseen

Uittokalusto Oy on vuonna 1918 perustettu yritys, joka kuuluu saksalaiseen Grube KG perhekonserniin. Yritys toimii 
kattavasti metsänhoitoon, metsänhakkuisiin ja metsästykseen liittyvien tuotteiden myynnissä Suomessa, Baltiassa ja 

Venäjällä. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2019 14,1 milj. euroa ja sen palveluksessa on 25 henkeä.

Uittokalusto Oy hakee Tampereelle myyjää mototarvikkeiden myyntiin. Tulet vahvistamaan kahden hengen mototar-
viketiimiä, jonka päätuotteet ovat GB-terälaipat, Stihl-teräketjut sekä monet muut alan huippubrändit.

Toivomme sinulta aiempaa kokemusta metsäkonealalta sekä kykyä itseohjautuvaan suoramyyntityöhön. Englannin kielen 
hyvä suullinen ja kirjallinen taito lasketaan eduksi. Myyjän työnkuvaan kuuluu jo olemassa olevien asiakkaiden palvelun 
lisäksi uusasiakashankinta sekä myyntiin saatettavien tuotteiden testausta yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tarjoamme sinulle myyntityöhön soveltuvat modernit työkalut, paikan hyvähenkisessä työtiimissä ja kilpailukykyisen palkan.

Lisätiedot ja tiedustelut:
Toimitusjohtaja, Mikko Söderling
mikko.soderling@uittokalusto.fi

p. 050 462 1622

Verkkokauppa: www.uittokalusto.fi

HX-rotaattorit ovat täällä!
Matalarakenteiset HX-rotaattorit tarjoavat lukuisia etuja, sillä niiden avulla kone, kuljettaja ja harvesteripää 
voivat työskennellä tehokkaasti – nopeasti ja sujuvasti. Joka tunti ja joka päivä ympäri vuoden.

Sama liitäntä kuin Indexatorin nykyisillä rotaattoreilla. Yhdessä 
Indexatorin MPB-heilurivaimentimen kanssa se on täydellinen 
kokonaisratkaisu vahvimpiin metsäkoneisiin.

• Pidempi käyttöikä
• Helppo huoltaa
• Kestää suuria säteittäisiä ja aksiaalisia kuormia
• Vahvat laakerit 
• Kestää negatiivisia kuormia
• Matala rakenne
• Sama liitäntä kuin Indexatorin nykyisillä rotaattoreilla
• Kustannustehokas

indexator.com
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SIRPA HEISKANEN

– Ilman metsien käyttöä 
Suomi köyhtyy. Jos metsiä 
ei hyödynnetä eikä töitä ole, 
kuka sen maksaa, kysyy Mika 
Jormakka.

Sosiaalinen kestävyys kan-
nattaa tutkija Hannu Pur-
sion mukaan. Hän on mää-
rittänyt sosiaalista kestä-

vyyttä puunkorjuuyrityksissä esi-
merkiksi työhyvinvointi-indeksil-
lä. Tulokset perustuvat Tampe-
reen yliopiston vuonna 2018 to-
teuttamaan tutkimukseen puun-
korjuuyrityksissä. Työhyvinvoin-
ti-indeksi muodostuu mittaamalla 
useita työhyvinvointia kuvaavia te-
kijöitä. Hyvän indeksiarvon omaa-
vien yritysten työntekijät tuottavat 
yli kaksikertaisesti jalostusarvoa 
työtuntia kohti huonon indeksiar-
von omaaviin yrityksiin verrattuna. 
Mittarina käytetty yrityksen jalos-
tusarvo lasketaan tuotantotoimin-
nasta saatujen tuottojen ja toimin-
nasta aiheutuneiden kustannusten 
erotuksena. Myös työtyytyväisyys 
näkyy tuloksenteossa. Tyytyväiset 
työntekijät tuottavat 50 prosenttia 
enemmän jalostusarvoa työtuntia 
kohti kuin vähemmän tyytyväiset. 
Tuottavuutta kohottaa selkeästi 
myös työntekijöiden voimavarat eli 
osaaminen ja motivaatio sekä päi-
vittäinen työpäivän kuormitukses-
ta palautuminen. Ihmisiin panos-
taminen ja sosiaalinen kestävyys 
tuottaa yritykseen euroja, summa-
si Hannu Pursio puheensa. Lisäksi 
hän totesi, että yksittäinen toimen-
pide ei riitä työhyvinvoinnin paran-
tamiseen, vaan tarvitaan useita sa-
manaikaisia toimia, ”toimenpide-
kimppuja”.

Osaaminen on koulutuksen 
ydin 
Koulutuspäällikkö Mari K. Nie-
minen Tampereen seudun am-
mattiopisto Tredusta totesi, et-
tä ammatillisessa koulutuksessa 
hankittu osaamisen ratkaisee ja 
se osoitetaan näytöillä. Opiskelus-
sa ei siis siihen käytetty aika ole 
enää ratkaisevaa. Metsäkonealalle 
on tuonut haasteen rajusti laskenut 
rahoitus. Tredussa rahoitus on las-
kenut vuodesta 2013 vuoteen 2019 
yli 23 prosenttia. Metsäkonekuljet-
tajien koulutuksessa jopa tätäkin 
enemmän. Opiskelijamäärät ovat 
samaan aikaan jopa hieman nous-
seet. Tämä on pakottanut mietti-
mään koulutuksen tehokkuutta 
suhteessa riittävään laatuun, ka-
lustoinvestointien ajoitusta ja ope-

tushenkilökunnan rekrytointeja. 
Koulutuksen on kuitenkin olta-
va turvallista, kaluston ajantasais-
ta ja opetushenkilökunnan osaa-
vaa. Koulutusvastuuta ei voi kaa-
taa metsäkoneyritysten vastuulle. 

Nieminen totesi, että metsäalan 
on päästävä eroon ”eräjorma-stig-
masta” ja luotava metsäalalle ima-
goa tulevaisuuden alana. Alalle tar-
vitaan Niemisen mukaan veto-, pi-
to- ja työntövoimaa. Vetovoimal-
la saadaan alalle motivoituneita ja 
koneiden kuljettamisesta kiinnos-
tuneita opiskelijoita. Pitovoima 
muodostuu, kun opiskelijat saavat 

hyvää, henkilökohtaista palvelua ja 
sellaista osaamista millä työllistyy 
ja sellaisessa muodossa, joka in-
nostaa oppimaan. Työntövoimalla 
valmistuneet opiskelijat ovat tyyty-
väisiä saamaansa koulutukseen ja 
ovat valmiita tulemaan tarvittaes-
sa jatkokoulutukseen, valmistuvat 
siirtyvät työelämään tai jatko-opin-
toihin sekä osaaminen vastaa työ-
elämän tarpeita. 

Koulutuksen taso vaihtelee

TTS Työtehoseura on selvittänyt 
ammatillisen koulutuksen tulok-
sellisuutta ja korjaustarpeita vuo-
den 2019 aikana kahdessa eri tut-
kimuksessa. Metsäalan ammatil-
lisen koulutuksen laatututkimus 
2019 (TTS 450/2020) on juuri jul-
kaistu ja muille aloille siirtyneiden, 
koulutettujen metsäkoneenkuljet-
tajatutkimuksen julkistustilaisuus 
oli helmikuun puolivälissä. Met-
säpäivässä kehityspäällikkö Eila 
Lautanen esitteli koosteen mo-
lempiin tuloksiin pohjautuen. Yh-
teenvetona Lautanen totesi, että 
ammatillinen koulutus ei ole rikki: 
määrällisesti valmistuu riittävästi 

työvoimaa ja valmistuneet osaavat 
perusasiat, mutta harjaantumien 
tuottavaan työhön ei valmistuneilla 
ole riittävällä tasolla. Syynä on, että 
varsinaista koneen ajoa on oppilas-
ta kohden liian vähän opintojen aika-
na. Tutkimuksessa oli havaittavissa 
tilastollisesti merkittäviä eroja oppi-
laitosten välillä valmistuneiden opin-
noissa saavuttamassa osaamisessa. 
Toinen huolestuttava asia oli met-
säkoneenkuljettajan ammattikohtai-
sen substanssiosaamisen heikkene-
minen kautta linjan vuoden 2016 tut-
kimukseen verrattuna. Metsäkone-
kouluille syksyllä 2019 tehdyssä lisä-
selvityksessä ilmenivät keskeisim-
miksi syiksi alentuneen resurssit. 
Tämä johtuu ammatillisen koulutuk-
sen reformista ja metsäkonekuljet-
tajien koulutukseen tarkoitetun ra-
hoituksen ohjautumisesta koulutuk-
sen järjestäjien sisällä muuhun käyt-
töön. Substanssiosaamisen heikke-
nemiseen vaikutti kyselyn mukaan 
myös alalle soveltumaton oppilasai-
nes. Uusia, metsäkonekuljettaja-am-
matin hallitsevia, opettajia eläköity-
vien tilalle ei ole saatu riittävästi, joh-
tuen koulutuksen järjestäjien rekry-
tointikielloista ja kouluttajien päte-
vyysehdoista sekä palkkatasosta.

Kommenttipuheenvuorossa Met-
säkoulutus ry:n toiminnanjohtaja 
Ville Manner totesi, että isoin asia 
metsäalan ammatillisessa koulutuk-
sessa on saada rahoitus kuntoon. 
Metsäkonekoulutuksessa on ollut 
liian tavallista, että koulutukseen 
tarkoitettuja varoja on siirretty kun-
tayhtymien hallinnon pyörittämi-
seen. Toisessa kommenttipuheen-
vuorossa Metsähallitus Metsätalo-
us Oy:n asiakkuusjohtaja Heikki 
Kääriäinen totesi, että oppilaitos-
ten välisten erojen syyt pitää selvit-
tää. Hän otti kantaa myös alan ima-
goon toteamalla, että imagon paran-
taminen tuo alalle myös parempaa 
oppilasainesta.

Yritysvastuu on kannattava 
sijoitus
Viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi 
Metsähallituksesta totesi, että me-
nestyvää liiketoimintaa ei voi olla il-
man vastuullisuutta. Vastuullisuus 
on hänen mukaansa osa käytännön 
toimintaa, mihin aloitteen on läh-
dettävä yrityksen johdosta ja strate-
giasta. Yrityksen maine on tekojen 

ja viestinnän yhteisvaikutusta, ei-
kä se voi siksi olla päälle liimat-
tua. Maineen määrittelevät lopul-
ta yrityksen sidosryhmät, ei yri-
tys itse. Yritysvastuun edelläkävi-
jät saavat asemastaan kilpailuetua 
muihin ja korkeamman brändiar-
von. Vastuullisella yrityksellä on 
myös muita parempi yritysku-
va, joka lisää yrityksen kiinnos-
tavuutta työnantajana erityisesti 
nuorten keskuudessa. 

Toimitusjohtaja Timo Ylänen 
John Deere Forestry Oy:stä to-
tesi, että heidän menestyksen-
sä perustuu vankkumattomaan 
sitoutumiseen eettiseen toimin-
taan ja periaatteeseen, jonka mu-
kaan he tekevät asiat oikealla ta-
valla. Osaltaan menestys perus-
tuu suhteisiin, joita yrityksellä on 
laadukkaiden ja sitoutuneiden lii-
kekumppaneiden kuten toimitta-
jien, logistiikkapalvelujen tarjoaji-
en ja jälleenmyyjien kanssa. John 
Deeren edellyttää, että heidän lii-
kekumppaninsa jakavat yhtiön vi-
sion ja arvot ja ovat Deeren tavoin 
hyvin sitoutuneita auttamaan asi-
akkaita tuottavuuden ja kannat-
tavuuden lisäämisessä. Toimitta-
jien sitoutumista toimimaan eet-
tisesti arvioidaan auditoinneissa, 
joita tehdään säännöllisesti.

Kommenttipuheenvuorossa 
yritysvastuusta sidosryhmäjoh-
taja Sami Oksa UPM Metsästä 
totesi, että vastuullisuus muuttuu 
rahaksi pienissä ja isoissa yrityk-
sissä. Pienissä, kuten metsäko-
neyrityksissä, ja isoissa esimer-
kiksi työturvallisuuden paranta-
misen ja paranemisen kautta saa-
vutetaan taloudellista hyötyä sai-
rauspäivien vähenemisen kaut-
ta. Oksan mukaan työntekijöiden 
hyvinvointiin laitettua rahaa ei pi-
dä nähdä kustannuksena, vaan in-
vestointina.  

Metsäpäivien ständeillä John 
Deere Forestry Oy esitteli Tim-
ber Manager -järjestelmää, jos-
ta saadaan reaaliaikainen tie-
to leimikon etenemisestä, ka-
soista ja pinoista. Esillä oli myös 
SeAMK:in EIP-hanke ”Tuoreha-
kekonsepti Maatilamittakaavas-
sa” sekä myös Suomen Metsä-
keskuksella oli oma standi. Finn-
metko Oy esitteli Koneyrittäjien 
Datapankkia ja Korvenraivaajis-
ta Koneyrittäjiksi -kirjaa.

Koneyrittäjien metsäpäivässä tammikuun lopulla 
todistettiin, että sosiaalisesti kestävä yritystoiminta on 
myös hyvää liiketoimintaa. Sosiaalisen kestävyyden ja 
puunkorjuuyrityksen kannattavuuden suhdetta on tutkittu 
Tampereen yliopistossa. Ammatillisen koulutuksen osalta 
metsäpäivien puhujat totesivat yksimielisesti, että koulutus ei 
ole rikki, vaikka laadukas opetus onkin haastavaa vähenevän 
rahoituksen vuoksi. 

Vastuullisuus on 
hyvää liiketoimintaa ja 
ammatillinen koulutus 

on kehittämistä
Tutkija Hannu Pursion 
mukaan hyvinvoivat 
työntekijät voivat tuottaa 
yritykselle yli kaksinkertaisen 
jalostusarvon tehtyä 
työtuntia kohti.

Metsähallituksen 
viestintäjohtaja 
Terhi Koipijärven 
mukaan menestyvää 
liiketoimintaa 
ei voi olla ilman 
vastuullisuutta.

 Koneyrittäjien 
metsävaliokunnan 
puheenjohtaja 
Mika Jormakka 
avasi Metsäpäivän 
2020.     

Kehityspäällikkö 
Eila Lautanen TTS 
Työtehoseurasta totesi, 
että metsäkonekouluista 
valmistuneiden 
harjaantuminen 
tuottavaan työhön ei ole 
riittävällä tasolla.

Tutkimusjohtaja Melina 
Mäntylä Aula Research Oy:stä 
esitteli alustavia tuloksia 
työpaikalla oppimisesta 
koneyrityksissä.  

Toimitusjohtaja Heikki 
Pajuoja Metsäteho 
Oy:stä esitteli Työnjako 
suomalaisessa 
puuhuollossa 2020 
-selvityksen tuloksia.

Toimitusjohtaja 
Timo Ylänen John 
Deere Forestry Oy:stä 
totesi, että heidän 
menestyksensä 
perustuu 
vankkumattomaan 
sitoutumiseen 
eettiseen toimintaan 
ja periaatteeseen.

Yrittäjä Simo 
Kuittinen 
Koneurakointi 
S.Kuittinen 
Oy:stä totesi, että 
yrittäjien täytyy 
olla edelläkävijöitä 
kehityksessä. 
Metsäyhtiöiltä 
tarvitaan kuitenkin 
tähän nykyistä 
enemmän tukea ja 
mahdollistamista.    

Koulutuspäällikkö 
Mari K. Nieminen 
Tampereen seudun 
ammattiopisto 
Tredusta totesi, 
että ammatillisessa 
koulutuksessa 
hankittu osaamisen 
ratkaisee ja se 
osoitetaan näytöillä.

 Yrittäjät Teemu 
Tolppa ja 

Sami Haliseva 
keskustelemassa 

John Deere Forestry 
Oy:n osastolla. 

Kuvassa vasemmalla 
Sami Törmä John 

Deere Forestry 
Oy:stä.

TEKSTI: TIMO MAKKONEN KUVAT: TIMO MAKKONEN JA TAPIO HIRVIKOSKI
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kansanedustaja Hannu Hos-
kosen suusta. Siitä lienee kau-
an, kun on viimeksi kuultu vas-
taavanlaista turpeen käyttöä puo-
lustavaa suoraa puhetta edus-
kunnan ympäristövaliokunnan 
puheenjohtajalta.

– Paineet ovat kovat turpeen 
alasajoon, mutta kukaan ei sa-
no, millä turve korvataan Suo-
men energiantuotannossa, Hos-
konen sanoi.

Hallitusohjelman kirjaus tur-
peen energiakäytön puolittami-
sesta vuoteen 2030 mennessä ja 
samalla sen varmistaminen, että 
ainespuuta ei ohjaudu polttoon, 
todettiin Turveristeilyn useas-
sa puheenvuorossa kohtalaisen 
vaikeaksi yhtälöksi. Energiatur-
peen käytön volyymit ovat niin 
suuret, että käytön korvaami-
nen muilla raaka-aineilla on vaa-
tiva temppu. 

– Poliittiset puheet siitä, et-
tä puuta ei ohjautuisi polttoon, 
ovat höpöhöpöä. Markkinatalou-
dessa metsänomistaja myy puun 

Turpeen huoltovarmuusrooli on 
siis hallitusohjelmassa tunnustettu-
na ja kirjattuna. Käytännössä huol-
tovarmuuden ylläpitäminen ilman 
muuta aktiivista tuotantoa ja käyt-
töä on kuitenkin vaikeaa, kuten Ko-
neyrittäjien Simo Jaakkola Turve-
risteilyllä muistutti. Turvetta tulisi 
tuottaa ja käyttää tietty määrä joka 
vuosi, jotta tuotantokentät ja tuotan-
tokoneisto pysyisivät toimintakun-
toisina ja tekijät ja osaaminen alalla. 
Tuottaminen pelkästään silloin täl-
löin, esimerkiksi vain joka toinen tai 
kolmas vuosi, voi onnistua paperilla, 
mutta käytännössä se on huomatta-
vasti vaikeampaa.

Turveristeilyn osallistujilta kysyt-
tiin, miten heidän omissa yrityksis-
sään onnistuisi, jos energiaturvetta 
tuotettaisiin pelkästään huoltovar-
muuden ylläpitämiseksi esimerkik-
si vain joka toinen tai kolmas vuosi. 

Vastaukset olivat kautta linjan hy-
vin varauksellisia silloin tällöin tuot-
tamisen suhteen. Useassa vastauk-
sessa korostui, että ammattitaidon 
säilymisen, työvoiman saamisen ja 

SIRPA HEISKANEN

Kovin suurta 
innostusta ajatus 
ei herättänyt, 
vaikka muutama 
Turveristeilyn 
osallistujista arvioikin 
tuotannon olevan 
mahdollista myös 
mallilla, jossa 
energiaturvetta 
nostettaisiin 
huoltovarmuuden 
ylläpitämiseksi ehkä 
vain joka toinen tai 
kolmas vuosi.

Energiaturpeen tuotannon 
tulevaisuuden näkymä ei 
ole ilmastopaineissa kak-
sinen, mutta alan alasajo-

kaan ei ole läpihuutojuttu. Ener-
giaturpeen käytön volyymi on sitä 
luokkaa, että sille on vaikea löytää 
korvaajaa Suomen energiahuol-
lossa. Volyymin lisäksi energiatur-
peen käyttöä puoltavat huoltovar-
muusnäkökohdat: raaka-aineen 
kotimaisuus ja toimitusvarmuus. 

Viime kevään hallitusneuvot-
teluissa jännitettiin, mitä turpeen 
käytöstä hallitusohjelmaan kir-
jataan. Viimeistä käyttöpäivää ei 
tullut, mutta hallitus kirjasi ohjel-
maansa, että turpeen energiakäyt-
tö puolitetaan vuoteen 2030 men-
nessä. Samaan ohjelmaan kirjat-
tiin, ettei ainespuuta saa ohjautua 
polttoon energiaturpeen käytön 
vähentämisen vuoksi ja ettei säh-
kön ja lämmön toimitus- ja huol-
tovarmuutta tule vaarantaa. Muu-
toskeinojen etsintään kerrottiin 
perustettavan turpeen tulevai-
suustyöryhmä. 

kannattavuuden vuoksi vain silloin 
tällöin tuottaminen ei ole toimiva 
vaihtoehto. Vastaajat näkivät, et-
tä tuotannon on oltava ainakin jos-
sain määrin jatkuvaa esimerkiksi 
niin, että olisi useampia soita, joilta 
vuorovuosina tuotettaisiin turvetta 
yhdeltä suolta kerrallaan. Osa vas-
taajista näki, että silloin tällöin tuot-
taminen voi onnistua, jos turpeen-
tuotanto olisi yritykselle vain sivue-
linkeino ja hyvin pienessä roolissa 
kokonaisuuden kannalta. 

Yleisesti ottaen pelkkä varallaolo 
siltä varalta, että turvetta joskus sa-
tuttaisiin tarvitsemaan, ei risteilyl-
lä mukana olleita urakoitsijoita juu-
rikaan tuntunut innostavan. Turve-
risteilyn puheenvuoroissa muistu-
tettiin, että jos osaaminen ajetaan 
alas, ei sitä hädän hetkellä mistään 
kiireellä esiin kaiveta.

”Aivan täyttä pöljyyttä, sulaa 
hulluutta!”
Turveristeilyn räväkin turvetta 
puolustava puheenvuoro kuultiin 

sinne, mistä siitä saa parhaan hin-
nan, Hoskonen laukoi.

Kaiken kaikkiaan Hoskonen 
summasi ”aivan täydeksi pöljyy-
deksi ja sulaksi hulluudeksi” sen, 
että Suomi jättää omat mahdolli-
suutensa käyttämättä ajamalla tur-
peen energiakäyttöä alas.

Päästökauppa toimii – ei 
veronkiristystarvetta
Turveristeilyn puhujista sekä Bio-
energia ry:n toimitusjohtaja Har-
ri Laurikka että Energiateollisuus 
ry:n asiantuntija Jukka Makko-
nen totesivat, että turpeelle ei tar-
vita uusia veronkorotuksia. Päästö-
kauppamekanismi toimii ja vaikut-
taa jo nyt turpeen käyttöön ilmasto-
poliittisten tavoitteiden mukaiseen 
suuntaan. 

– Pitää myös muistaa, että ve-
rotuksen muutos on jotain muuta 
kuin valtion verotulojen muutos. 
Kun verotusta muutetaan, muuttuu 
myös käyttömäärä ja se vaikuttaa 
verokertymään, Laurikka totesi.

Oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto

Juuri Turveristeilyn alla EU jul-
kaisi perustavansa oikeudenmu-
kaisen siirtymän rahaston osana 
EU:n vihreän kehityksen ohjel-
maa. EU:n tavoite on olla ensim-
mäinen ilmastoneutraali alue vuo-
teen 2050 mennessä. Oikeuden-
mukaisen siirtymän rahasto on 
yksi keinoista, joilla muutoksen 
vaikutuksia pyritään lieventämään.

Oikeudenmukaisen siirtymän 
rahaston kohteena ovat alueet, joil-
la siirtymän vaikutukset ovat suu-
rimmat eli mm. Euroopan hiilen-
tuotanto-, turpeentuotanto- ja öljy-
liusketeollisuusalueet. Rahaston 
avulla pyritään monipuolistamaan 
näiden alueiden taloutta sekä alu-
eiden työntekijöiden ja työnhaki-
joiden uudelleenkoulutusta. 

Rahastoasetuksen asiakirjojen 
mukaan Euroopassa on kaikki-
aan 108 aluetta, joilla on hiili-inf-
rastruktuuria, ja lähes 237 000 ih-
mistä työskentelee hiilentuotan-

Turveristeily 2020:

Energiaturpeen nostoa vain  joka toinen tai kolmas vuosi?
toon liittyvissä tehtävissä, lä-
hes 10 000 ihmistä turpeentuo-
tantoon liittyvissä tehtävissä ja 
noin 6 000 öljyliusketeollisuu-
dessa.

Rahastoon osoitetaan 7,5 
miljardia euroa uutta EU-ra-
hoitusta. Sen lisäksi jäsenvalti-
oiden on sitouduttava myöntä-
mään saman verran lisärahoi-
tusta Euroopan aluekehitysra-
hastosta ja Euroopan sosiaali-
rahasto plussasta ja lisäksi vie-
lä kansallista rahoitusta. Näin 
saadaan kerättyä yhteensä 30–
50 miljardin euron rahoitus, 
josta myönnetään avustuksia 
alueille.

Turveristeilyllä ei vielä ol-
lut tarkempaa tietoa rahaston 
käytännön toteutuksesta, esim. 
millä tavoin ja mille alueille tu-
ki käytännössä kanavoituu. Se 
on kuitenkin selvää, että tuella 
ei ole tarkoitus hyvittää tappioi-
ta tai menetettävää liiketoimin-
taa, vaan luoda uutta toimintaa 
alueille.

Kansanedustaja Hannu Hoskonen puhui vahvasti turpeen puolesta.
Kuopion Energian Matti Voutilainen, Bioenergian Hannu Salo, Suomen 
metsäkeskuksen Mira Isoniemi ja Koneyrittäjien Marko Vainionpää vaihtoivat 
ajatuksia seminaarin tauolla.

Koneyrittäjien ja Bioenergia ry:n 
yhteinen Turveristeily järjestettiin 16.–18. 
tammikuuta, osallistujia oli lähes sata.

If Vahinkovakuutuksen Aku Virtanen (vas.) puhui koneiden paloturvallisuudesta 
ja esitteli Koneyrittäjien ja Ifin asiakkaille räätälöityä työkoneiden maksutonta 
paloturvallisuustarkastuspalvelua ja työkalua.

Finncontin Mikko Siiki 
kertoi polttoainesäiliöistä ja 
muista yhtiön tuotteista. Turun Konekeskuksen Miro Martiskainen 

esitteli järeitä Massey Ferguson 
-turvetraktoreita.

Dafon Hannu Sartovuo peräänkuulutti paloturvallisuuden 
ennaltaehkäisyä, mm. koneiden ennakoivaa huoltoa ja puhtaanapitoa sekä 
palonsammutusjärjestelmiä.
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Komatsu Forest Oy vastaa 
Komatsun valmistamien 
tarvaralajimenetelmän 
(cut to length) metsäko-

neiden ja hakkuupäiden myynnis-
tä sekä jälkimarkkinoista Suomes-
sa ja Baltian maissa. Komatsu Fo-
restin metsäkoneiden uusmyyn-
ti vuonna 2019 oli 135 kappalet-
ta Suomessa ja Baltiassa myyn-
ti enemmän kuin tuplaantui edel-
lisiin vuosiin verrattuna. Yhtiön 
edellisen (3/2019) päättyneen ti-
likauden liikevaihto oli noin 83 
miljoonaa euroa. Työntekijöitä sil-
lä on Suomessa 46. Baltian myyn-
ti on jälleenmyyjien käsissä. Täl-
laisen ”orkesterin” johtoon Ja-
ri Nurminen hyppää huhtikuus-
sa 2020. 

Jari Nurminen on 47 vuotias 
mies Pirkkalasta. Hänellä on per-
he – puoliso ja kaksi lasta. Kotoi-
sin hän on koneurakoitsijaper-
heestä Heinolasta.

– Isällä on ollut metsäkoneyri-
tys sekä huolto- ja korjaustoimin-
taa. Itsekin saan koneen liikkeelle 
ja puunkin pystyn koneella kaata-
maan, mutta varsinaista metsäko-
netyötä en ole palkan eteen teh-
nyt. Syntymäperheen kautta on 
koneurakoitsijan elämä siis tul-
lut tutuksi, Jari Nurminen kertoo

Jari Nurminen opiskeli Lahden 
amk:ssa mekatroniikkainsinöö-
riksi 1992-1996. Oivallinen valin-
ta. Wikipedian mukaan esimerkki 
mekatronisesta laitteesta on mm. 
hakkuukone. Opintojen jälkeen 
hän työskenteli vuoden isänsä yri-
tyksessä korjaamolla. Mikä sitten 
sai miehen suuntaamaan katseen-
sa metsäkonevalmistajiin?

–Vuoden 1996 Metkossa tapa-
sin Timberjackin silloisen toimi-
tusjohtajan Hannu Hietikon ja 
kyselin työmahdollisuuksia. Juu-
ri silloin ei vapaata paikkaa ol-
lut, mutta keväällä 1997 aloitin 
Timberjackilla  ja siellä vierähti 
eri tehtävissä vuoteen 2007. Fir-
ma myytiin tällä periodilla ja ni-
mi vaihtui John Deereksi. Tim-
berjackilla toimin käyttökoulut-
tajana sekä teknisen tuen päällik-
könä. Yhden vuoden olin myös 
USA:ssa komennuksella, Jari Nur-
minen kertoo. 

John Deeren jälkeen Jari Nur-
minen työskenteli muutaman vuo-
den Volvon maarakennuskonei-

den parissa jälkimarkkinoinnissa. 
Vuoden 2010 syksyllä hän aloitti 
Komatsu Forestilla asiakaspalve-
lupäällikkönä vastuullaan huolto- 
ja varaosapuoli. Ja nyt on seuraa-
van askeleen vuoro ja se johtaa 
toimitusjohtajan paikalle Komat-
su Forest Oy:ssä. 

Käytännönläheinen henkilö

Omien sanojen mukaan Jari Nur-
minen on käytännönläheinen ih-
minen, joka ei pelkää tarvittaes-
sa työskennellä ”kädet savessa”. 
Haastatteluhetkelläkin hän oli 
avustamassa muutossa siirrettä-
essä Jyväskylän toimipistettä uu-
siin tiloihin. Hän sanoo olevansa 
myös varsin määrätietoinen. Hän 
tulee mielestään hyvin toimeen 
erilaisten ihmisten kanssa. Muu-
tamat yrittäjät, jotka hänet tunte-
vat, kertoivat Nurmisen olevan 
ns. hyvä ihminen ja tarkka teke-
misessään.  

Jari Nurminen on nuoruudes-
saan ajanut kilpaa motocrossia. 
Se on edelleen hänen harrastuk-
sensa. Ja kilpaa hän ajaa edelleen 
motocrossin Suomen Cup sarjas-
sa  ikäluokassa yli 45 vuotiaat. 

– Suomen Cup sarjan kilpailuja 
on vuodessa 6 kappaletta. Vuonna 
2017 voitin sarjassa hopeaa, Nur-
minen kertoo. 

Tuntuma koneyritysten 
arkeen
Kysyttäessä Jari Nurmisen tun-
tumaa koneyritysten liiketoimin-
taan hän muistuttaa olleensa met-
säkonealallakin jo liki 20 vuotta. 
Tuona aikana on tehtäviin sisälty-
nyt asiakastukeen ja asiakaspalve-
luun liittyviä tehtäviä. Niiden myö-
tä on tullut ainakin koneyrittäjän 
teknisiin asioihin liittyvät ongel-
mat tutuiksi. 

– Olen ollut aika vähän tekemi-
sissä koneyritysten liiketoiminnan 
kanssa. Jatkossa toimitusjohtajan 

tehtävässä tulee paremmin myyn-
ti esille ja samalla tarvitaan koko-
naisvaltaisempi näkemys myös 
koneyritysten liiketoimintaan, Ja-
ri Nurminen kertoo

– Kokemukseni mukaan suo-
malainen koneyrittäjä on vaativas-
sa liiketoiminta- ja luontoympäris-
tössä toimiva periksiantamaton 
suoraviivainen henkilö ja asiakas.

Tiedon hyödyntäminen 
lisääntyy
Keskusteltaessa liiketoimintaym-
päristön muuttumisesta nousee 
esille tieto ja sen hyödyntämi-
nen. Tiedon määrä konetyössä on 
jo nyt suuri ja tulevaisuudessa se 
yhä monipuolistuu ja määrä kas-
vaa. Konetyöstä voidaan kerätä se-
kunnin osien tarkkuudella erilais-
ta tietoa, joka pystytään myös pai-
kantamaan tarkasti. 

– Yrittäjät tarvitsevat tukea ko-
neissa tuotetun tiedon käyttämi-
seen. Heille pitää luoda työkalu-
ja, jotta he voivat hyötyä siitä ta-
loudellisesti. Me pyrimme kehit-
tämään työkaluja, joilla yrittäjä voi 
saada koneen tuottamasta tiedos-
ta mahdollisimman hyvän hyö-
dyn. Tästä esimerkkinä vaikkapa 
MaxiFleet seuranta ja raportointi-
järjestelmä sekä uusimpana Maxi 
Vision kartta ja paikkatietojärjes-
telmä, Jari Nurminen sanoo. 

Apuvälineet, autonomia, 
automaatio
Yhä enemmän keskustellaan 
mm. miehittämättömistä liiken-
nevälineistä. Myös metsäkonei-
den osalta on vähintäänkin leikki-
mielisiä vetoja lyöty siitä, milloin 
ensimmäinen kaupallinen miehit-
tämätön kone tulee markkinoille.

– Komatsullakin on maaraken-
nuskoneiden puolella kehitetty 
miehittämättömiä kiviautoja kai-
voksille. Kaivoksella kuitenkin 
voidaan luoda paljon metsää vaki-

oidummat olosuhteet. Metsätyös-
sä on todella paljon muuttujia, mi-
kä tekee sen automatisoinnista 
haastavan, Nurminen pohtii.

– Sen sijaan uskon kuljettajan 
työtä helpottavien digitalisaatiota 
hyödyntävien ratkaisujen lisäänty-
vän tulevina vuosina. 

Tasaisempi vuosirytmi 
koneyrityksille
Kysyttäessä Jari Nurmiselta, mitä 
muuttaisit yrittäjien liiketoimin-
taympäristössä, hän vastaa, että 
koneyritysten työskentelyn vuosi-
rytmi pitäisi olla tasaisempi kuin 
nykyään. 

– Suuret kausivaihtelut epäile-
mättä tuovat koenyrityksille mm. 
henkilöstön ja talouden johtami-
seen isoja haasteita. Kausivaihte-
lu aiheutta myös konevalmistajille 
toimintaan syklisyyttä ja resurssi-
en mitoittamiseen haastetta, Nur-
minen sanoo. 

– Yrittäjiä kannustaisin myös lii-
ketoiminnan aktiiviseen seuran-
taan ja sen tuottaman tiedon pe-
rusteella johtamiseen. Komatsu 
tarjoaa tähän työhön MaxiFleet- 
ja Maxi Vision tuotteet/palvelut 
auttavat yrittäjää ja kuljettajia ot-

Jari Nurminen – 
Komatsu Forest Oy:n uusi 
toimitusjohtaja
Komatsu Forest Oy saa uuden toimitusjohtajan. 
Hän on Jari Nurminen, 47 v. Koneyrittäjäperheestä 
kotoisin oleva metsäkonealaa jo noin 20 vuotta 
kokenut ja nähnyt insinööri aloittaa toimitusjohtajan 
tehtävässä 1.4.2020.  Nyt hän toimii Komatsu Forest 
Oy:n asiakaspalvelupäällikkönä.

tamaan konetyö tiedollisesti hal-
tuun. 

– Koneyrityksille pitäisi olla li-
säksi palveluita, jotka auttaisivat 
yrittäjiä helpolla tavalla saamaan 
seurantatietoon perustuen liike-
toiminnastaan operatiivinen ja ta-
loudellinen kokonaiskuva. 

Japani näkyy johtamisessa ja 
prosesseissa
– Komatsu ja sen japanilaisuus 
näkyy parhaiten laadunvarmis-
tuksessa sekä koneenvalmistuk-
sen prosesseissa. Uuden valmis-
tuvan metsäkonetehtaan toimin-
tamallissa on hyödynnetty pal-
jon Komatsun koneenvalmistuk-
sen prosessi- ja tehdasosaamis-
ta. Metsäkoneet ovat omalla ta-
vallaan maarakennuskoneita mo-
nimutkaisempia, joten Komatsul-
la vahvana maarakennuskoneiden 
osaajana ei ole ollut paljoa annet-
tavaa teknisessä mielessä metsä-
konepuolelle.  

– Suomi sen sijaan näkyy ko-
neissamme aika voimakkaasti. 
Esimerkiksi moottorit tulevat Ag-
colta Nokialta, hytit Kurikasta ja 
koneissa yleensä on Nokian ren-
kaat, Nurminen sanoo. 

SIMO JAAKKOLA

Komatsu Forest Oy:n uusi 
toimitusjohtaja Jari Nurminen 
(1.4.2020 alkaen) ja taustalla uudet 
Jyväskylän toimipisteen toimitilat.

 Komatsu Forest Oy:n toimitusjohtaja 
Jari Nurminen (1.4.2020 alkaen)

Komatsu Forest Oy muutti tammikuun lopussa uusiin toimitiloihin Jyväskylässä. 
Kuvanottohetkellä muutto oli käynnissä.
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Bioenergia- ja 
lämpöyrittäjäpäivä 
Kuopiossa
Suomen metsäkeskus järjesti bioenergia- ja 
lämpöyrittäjäpäivän Kuopiossa joulukuun 
alkupuolella. Tilaisuus keräsi muutaman 
kymmenen hengen porukan keskustelemaan 
erityisesti Savo-Karjalan metsä- ja 
bioenergian nykytilasta sekä tulevaisuudesta. 
Uusiutuvan energian käytön merkitys tulee 
jatkuvasti kasvamaan ilmastotalkoissa ja 
hiilineutraalisuuteen pyrkivässä yhteiskunnassa. 
Metsähakkeen käyttö ei valitettavasti ole 
kuitenkaan kasvanut maassamme, vaikka 
potentiaalia on runsaasti tarjolla.

Alueellista lämpöyrittämistä esitteli Suomen metsäkeskuksen biotalouden asiantuntija Urpo Hassinen.

Pohjois-Savossa tavoitellaan parempaa
Suomen metsäkeskuksen itäisen palvelualueen elin-
keinopäällikkö Seppo Niskanen esitteli Pohjois-Sa-
von osalta energiapuun käytön tilannetta ja tavoitteita.

– Nuorista metsistä saatavan energiapuun määrä 
on pienentynyt parin viime vuoden aikana. Tavoittee-
namme on toteuttaa vuosittain nuorten metsien hoi-
toa 6 000 hehtaarilla, mutta käytännössä tästä on to-
teutunut noin puolet, Niskanen esitteli avauspuheen-
vuorossaan.

Niskanen kuitenkin muistutti, että päivitetyssä kan-
sallisessa metsästrategiassa 2025 tavoitellaan selvästi 
metsäenergian käytön lisäämistä osana ilmastopolitiik-
kaa. Lisäksi hän korosti uuden metsätalouden kannus-
tejärjestelmän merkitystä.

Alueelliset lämpöyrittäjät metsäenergian 
käyttäjinä
Suomessa on noin 600 lämpöyrittäjävetoista kohdetta, 
jotka käyttävät likimain 1,5 miljoonaa irtokuutiometriä 
biopolttoainetta (mm. haketta), esitteli päivän toisena 
puhujana Suomen metsäkeskuksen biotalouden asian-
tuntija Urpo Hassinen.

– Ilmastotavoitteet ovat lisänneet lämpöyrittäjien 
määrää, ja keskimäärin lämpöyrittäjien liiketulos on 
hyvällä tasolla, kertoi Hassinen.

Hassinen esitteli vuonna 1999 perustettua Enon 
Energia Osuuskuntaa esimerkkinä alueellisesta läm-
pöyrittäjäverkostosta, joka toimii alueellaan aktiivisesti 
hyödyntäen paikallista haketta lämmöntuotannossaan. 
Hake saadaan pääasiassa nuorten metsien kunnostus-
rästejä toteuttamalla.

– Enon esimerkki on herättänyt runsaasti mielen-
kiintoa. Meillä käy edelleen lukuisia vierailuryhmiä tu-
tustumassa toimintaan, Hassinen kertoi.

– Positiiviset aluetaloudelliset vaikutukset ovat mer-
kittäviä varsinkin Enon kaltaisessa kunnassa. Toimin-
taa pyritään kehittämään jatkuvasti, Hassinen lisäsi.

Hakeyrittäjän haasteet
Yrittäjien kuulumisista vastasi Kaskihake Oy:n 
toimitusjohtaja Tuomo Siponen. Hän esitte-
li vuonna 2007 perustettua bioenergiayhtiötä, 
jossa toimii yli 50 konealan yrittäjää. Yritys on 
myös Koneyrittäjien jäsenyritys, ja toimii Poh-
jois-Savon maakunnassa. Kaskihake tavoittelee 
Pohjois-Savon maakunnan alueella energiaoma-
varaisuuden lisäämistä yhteistyössä energiatuot-
tajien ja metsäomistajien kanssa.

– Energiapuun haketus on keskeinen osa toi-
mintaamme. Toimitamme vuosittain asiakkaille 
noin 40 – 50 tuhatta kiintokuutiometriä haketta, 
kertoi Siponen.

– Toimintaympäristömme on haastava. Jatku-
vasti joudumme kamppailemaan olemassaolos-
tamme, sillä kilpailu on kovaa ja katteet ovat al-
haiset, Siponen totesi.

Aurinkoenergiaa ja tuote-esittelyjä

Kuopion kaupungin energianeuvoja Mari Turu-
nen esitteli puheenvuorossaan kaupungin tarjo-
amaa energianeuvontapalvelua. Lisäksi hän ker-
toi aurinkopaneelien toiminnasta, ja siitä kuinka 
paneelien osuus on viime aikoina lisääntynyt niin 
yksityis- kuin yrityspuolella paneelien parantu-
neen hyötysuhteen myötä. Arbonaut Oy:n Eli-
sa Korpelainen kertoi heidän kehittämästään 
ProMS-tuotteesta, joka soveltuu esimerkiksi 
energiapuuvarastojen hallintaan sekä yritysten 
erilaiseen kevyehköön toiminnanohjaukseen. 
Biopolttoaineaumojen peitemuovia korvaavaa 
sellukuitupohjaista peittomateriaalia esitteli Li-
vetech Oy:n Pertti Rytkönen.

Päivän päätteeksi vierailtiin Tervossa Metsä 
Groupin korjuukohteella, jossa Karttulan met-
sätyö Oy urakoi energiapuuta kokopuunkorjuu-
na giljotiinikouralla.

LAURI HYYTIÄINEN
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Kuljettajien Kuljettajien 
työhyvinvoinnissa on vielä työhyvinvoinnissa on vielä 
kehitettävääkehitettävää
Metsäalan 
työntekijöiden 
työhyvinvoinnin 
kehittämiseksi on 
viimeisen 10 vuoden 
aikana toteutettu useita 
kehittämishankkeita. 
Log Inno – hankkeessa 
toimenpiteitä tehtiin 
työyhteisötason lisäksi 
myös yksilötasolla.

PETRI MURTOMÄKI
JARMO PERTTUNEN

Log Inno – hankkeen yh-
tenä osa-alueena olivat 
metsäkoneenkuljetta-
jille tehdyt henkilökoh-

taiset hyvinvointianalyysit, joi-
hin osallistui yhteensä 128 ko-
neen kuljettajaa. Kohderyhmä 
on niin suuri, että tulokset anta-
vat hyvän yleiskuvan mitatuista 
osa-alueita, kuten stressistä ja 
palautumisesta, unen määrästä 
sekä liikunnan määrästä.

Myös metsäkoneenkuljetta-
jia kiinnostaa työstä ja vapaa-
ajasta kertyvä kuormittumi-
nen ja siitä palautuminen sekä 
liikunta ja uni. Näihin asioihin 
pystytään pureutumaan First-
beat Technologies Oy:n kehit-
tämällä Hyvinvointianalyysil-
lä, joka kuvaa sekä palautumi-
sen riittävyyttä että auttaa tun-
nistamaan kuormittavat teki-
jät työssä ja vapaa-ajalla. Hyvin-
vointianalyysi arvioi myös unen 
laatua ja riittävyyttä. Log Inno 
-hankkeessa Hyvinvointianalyy-
sin avulla pyrittiin selvittämään 
metsäkoneenkuljettajien kuor-
mittumista sekä tukemaan ter-
veyttä edistäviä valintoja yksi-
löllisen palautteen kautta.

Hankkeeseen osallistunei-
den yritysten työntekijöitä tut-
kittiin sekä keväällä että syksyl-
lä vuosina 2017 ja 2018. Koska 
työolosuhteet ja muut työn ja 
vapaa-ajan piirteet voivat vaih-
della vuodenaikojen mukaan, 
tutkimukset jaettiin kesä- ja tal-
vijaksoon. Talvijaksoon lukeu-
tuivat joulu-, tammi-, helmi- ja 
maaliskuun mittaukset ja loput 
kuukaudet kuuluivat kesäjak-
soon. Käytännössä kaikki ke-
sämittaukset tapahtuivat joko 
keväällä tai syksyllä. Kesäjak-
solla mittauksiin osallistui 96 
henkilöä ja talvijaksolla 32 hen-

kilöä. Yhteensä tutkittavia oli 
128 henkilöä. 

Tuloksista nousi esiin monia 
mielenkiintoisia seikkoja, jois-
ta tässä artikkelissa esitellään 
lähemmin muutamaa. Tutki-
tuista metsäkoneenkuljettajis-
ta noin puolet arvioi liikkuvan-
sa terveyden kannalta riittäväs-
ti (kesä 55% ja talvi 44%). Kesä-
jaksolla siis hieman useampi ar-
vioi liikkuvansa terveyden kan-
nalta riittävästi. Tulokset kui-
tenkin osoittivat, että tervey-
den kannalta liikkui riittäväs-
ti vain alle kolmannes (kesäl-
lä 28% ja talvella 31%). Huoles-
tuttavasti metsäkoneenkuljet-
tajista noin neljännes (kesäl-
lä 23% ja talvella 25%) ei liikku-
nut riittävästi. Terveyden kan-
nalta liikunnan vähyys ja risti-
riita oman arvioinnin ja todel-
lisen liikuntamäärän välillä on-
kin asia, johon syytä paneutua 
jatkossa kehitettäessä metsäko-
neenkuljettajien työtä. 

Osa tutkittavista ehti teke-
mään myös mittauksien aikana 
30 minuutin kävelytestin. Tes-
tissä saatu korkea arvo (VO-
2max; maksimaalinen hapenot-
tokyky) kuvaa hyvää kestävyys-
kuntoa, joka on yhteydessä pa-
rempaan terveyteen ja suoritus-
kykyyn sekä pienempään kuol-
leisuusriskiin. Kävelytestissä 
saadut tulokset ovat osittain 
huonohkoja. Talvijaksolla kun-
totaso oli hyvin heikko tai heik-
ko 46% tutkituista (n=13) ja ke-
säjaksolla vastaavasti 43% tutki-
tuista (n=28) kuusiportaisel-
la asteikolla. Koska metsäko-
neenkuljettajan työ on lähes ko-
konaan istumatyötä, työn tauot-
tamista sopivilla liikunnallisilla 
keinoilla on tarpeellista kehit-
tää edelleen. Lisäksi vapaa-ajan 

liikunnan lisäämiseen on syytä 
kannustaa, koska parempi fyysi-
nen kunto auttaa myös työssä jak-
samisessa.

Riittävä uni ja palautuminen 
unen aikana parantavat kykyä 
selviytyä kuormittavista työtilan-
teista. Metsäkoneenkuljettajien 
työ on pääsääntöisesti vuorotyötä 
ja työmatkat pitkiä, jolloin palau-
tuminen unen aikana saattaa olla 
hankalaa ja vaikea järjestää. Mit-
tauksissa löydettiin eroja kesä- ja 
talvijaksojen välillä. Kesäjaksolla 
64% tutkituista koki nukkuvansa 
riittävästi, kun talvijaksolla aino-
astaan 44% koki vastaavaa. Tulok-
set kuitenkin osoittavat, että ke-
säjaksolla vain 40% palautui unen 
aikana hyvin. Talvijaksolla unen 
aikana palautui hyvin lähes puo-
let (47%). Kesäjakson huonompaa 
palautumista unen aikana saat-
taa selittää mittausjaksojen aika-
na vallinnut kiireinen työtilanne. 
Tällöin pelkkä unen kesto ei ole 
ratkaisevaa palautumisen kan-
nalta, vaan myös unen laatuun pi-
tää kiinnittää enemmän huomi-
ota. Koko uniajan pitäisi olla hy-
vää ja yhtenäistä palautumista. Pi-
demmät yöunet eivät siis aina ole 
hyvän palautumisen tae, vaan ne 
saattavat kertoa suurentuneesta 
levon tarpeesta.

Log Inno – tuottavuuden ja työ-
hyvinvoinnin kehittämishanketta 
toteutettiin yhteistyössä Kone-
yrittäjät ry:n, Metsäalan Kulje-
tusyrittäjät ja Tampereen ammat-
tikorkeakoulun kesken.

Log Inno – hankkeelle myön-
nettiin EU-rahoitusta ja sen päära-
hoittaja oli Hämeen ELY-keskus.

Lisätietoja: Projektipäällikkö 
Petri Murtomäki petri.murto-
maki@tuni.fi ja yliopettaja Jar-
mo Perttunen jarmo.perttu-
nen@tuni.fi
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Metsäalan työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseksi on viimeisen 10 vuoden aikana toteutettu useita 
kehittämishankkeita. Log Inno – hankkeessa toimenpiteitä tehtiin työyhteisötason lisäksi myös yksilötasolla.

HYVINVOINTIANALYYSI
  Henkilö: 

Ikä
Pituus (cm)
Paino (kg)
Painoindeksi

49
179
100
31.2

Aktiivisuusluokka
Leposyke
Maksimisyke

3.0 (Kohtalainen)
50

178

Mittaus:
      Alkamisaika
      Kesto
      Syke (alin/keskiarvo/korkein)

su 07.05.2017 05:32
22h 37min
54 / 76 / 122

Stressi Palautuminen Rasittava & reipas liikunta Kevyt liikunta Syke Puuttuva syketieto 1%
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Valveillaoloajan
palauttavin 15min.
Palautuminen
vapaa-ajalla tukee
jaksamista.

Eniten
stressireaktioita
sisältänyt 15min.

Vaimistautuminen kokoukseen 57min

Päiväunet 60min

Ruokailu 30min

TV:n katselu 60min

Vaimistautuminen 60min

Autoilu/matkustus 15min

Autoilu/matkustus 15min

Ruoan valmistus 30min

Ruokailu 30min

Rentoutuminen 1h 25min

Kaupassa käynti 40min

Luontoretki 1h 20min

Autoilu/matkustus 20min

Ruokailu 15min

Suihku/sauna 15min

6h 50min

STRESSI JA PALAUTUMINEN

STRESSIN JA PALAUTUMISEN TASAPAINO

60 - 100p Hyvä
30 - 59p Kohtalainen
0 - 29p Heikko

37
100

Stressin ja palautumisen
tasapaino oli kohtalainen.

STRESSIREAKTIOIDEN MÄÄRÄ / VRK 14h 4min

≤ 60% > 60%
Normaali Normaalia

suurempi

62%

PALAUTUMISEN MÄÄRÄ / VRK 4h 44min

< 20% 20 - 29% ≥ 30%
Heikko Kohtalainen Hyvä

21%

Päivänaikaista palautumista esiintyi kohtalaisesti (46min).

UNI

UNEN PALAUTTAVUUS

60 - 100p Hyvä
30 - 59p Kohtalainen
0 - 29p Heikko

40
100

Unijakso oli suosituksia
lyhyempi ja palautuminen oli
vain kohtalaista.

UNEN PITUUS 6h 50min (Kohtalainen)

PALAUTUMISEN MÄÄRÄ UNEN AIKANA 3h 58min

58%< 50% 50 - 74% ≥ 75%
Heikko Kohtalainen Hyvä

PALAUTUMISEN LAATU (sykevälivaihtelu)

24 ms0 - 15 ms 16 - 29 ms ≥ 30 ms
Heikko Kohtalainen Hyvä

OMA ARVIO UNENLAADUSTA

LIIKUNTA

LIIKUNNAN TERVEYSVAIKUTUKSET

60 - 100p Hyvä
30 - 59p Kohtalainen
0 - 29p Heikko

13
100

Vähäiset terveysvaikutukset

Rasittava
0min

Reipas
1min

Kevyt
55min

LIIKUNNAN KESTO

ENERGIANKULUTUS

ENERGIANKULUTUS YHTEENSÄ

2684 kcal

Rasittava & reipas liikunta 9 kcal
Kevyt liikunta 238 kcal
Muu kulutus 2438 kcal

14.01.2020 10:56
www.firstbeat.fi

Mies

Vapaa-ajan liikunnan 
lisäämiseen on syytä 

kannustaa, koska parempi 
fyysinen kunto auttaa myös 

työssä jaksamisessa.



20 21                           • 1/2020vuotta

Jotta kaikki edellä mainitut työt 
saa tehtyä, työllistää Pekka itsensä 
lisäksi kuusi työntekijää.

Lapin alueen kaivosteollisuudel-
la on iso vaikutus maarakennusko-
neen- ja autonkuljettajien työllisty-
miseen. Vaikka kaivos syö osaavia 
tekijöitä ja se vaikeuttaa työntekijöi-
den löytymistä pienempiin yrityk-
siin, kaivokset ja niiden luomat työ-
paikat ovat tervetulleita lappiin.

– Hyvistä työntekijöistä kiinnipitä-
minen on pienyrittäjälle entistä tär-
keämpää, sanoo Pekka Kylmämaa.

Lapin Koneyrittäjiin liittyminen 
oli Pekka Kylmämaan mukaan erit-
täin helppoa. Vanhempi Motoyrittä-
jä Hannu Palomaa Keminmaasta 
oli allekirjoituttanut jäsenhakemuk-
sen heti yrittäjäuran alussa vuonna 
2002.

– Koneyrittäjät on siitä hyvä jär-
jestö, että sieltä saa tietoa toimialas-
ta riippumatta. Aloittaessani liete-
lannanajon, pohdin, tarvitaanko 
traktorille liikennelupa vai voidaan-
ko se tulkita työkoneeksi, kun lie-
te ajetaan suoraan peltoon? Ongel-
man ratkaisuun sain apua Koneyrit-
täjien toimihenkilöltä, Pekka Kyl-
mämaa kertoo. 

– Koneyrittäjiin kuulumisen koen 
urakoinnin kannalta hyödylliseksi ja 
järkeväksi, liitosta on saanut tietoa 
ja tukea myös urakoinnissa synty-
neisiin erimielisyyksiinkin, lopettaa 
Pekka Kylmämaa.

Rovaniemen lokakuussa 2017 
alkaneesta viisivuotisesta tie-
hoidon alueurakasta vastaa 
NCC:n omistama Nordic Road 

Services Oy. Hoitourakka sijoittuu Ro-
vaniemen kaupungin sekä osittain Yli-
tornion kunnan alueelle. P. Kylmämaa 
Oy:n aliurakka käsittää Rovaniemeltä 
alkavan pohjoiseen kulkevan kantatie 
79:n aina 90 kilometrin päähän Lohini-
vaan saakka sekä siitä Sinetässä ero-
avan kantatie 83:n noin kolmenkym-
menen kilometrin päähän Raanujär-
velle ja näihin teihin liittyvät pienem-
mät tiet. Aliurakkaan kuuluu aurauk-
set, liukkauden torjunta ja kesällä tei-
den kuivatuksen parantaminen.

Rovaniemellä tiehoitokalustona on 
kolme tiehoitoautoa ja traktori sekä 
kaksi alaurakoitsijaa traktoreilla. Tal-
vihoitokaudella, joka Lapissa alkaa lo-
kakuun alussa ja päättyy huhtikuun lo-
pussa, töissä on neljä työntekijää. Yksi 
työntekijöistä on Henri Auvinen, jol-
la on jo neljän vuoden kokemus tiehoi-
totöistä. Viimeiset kaksi vuotta Kylmä-
maan Pekan palveluksessa. 

Kaikissa autoissa on Autori- seuran-
taohjelma, jota kelikeskus pitää yllä. 
Se seuraa missä autot liikkuvat ja mi-
tä työtä ne tekevät. Rovaniemen ura-
kassa olevat autot Pekka Kylmämaa 
on vuokrannut jo eläkkeellä olevalta 
Juha Vanhaselta. 

– Kesäaikana omalla porukalla teh-
dään kesäkunnostusta, johon kuuluu 
teiden lanausta, ojien perkausta ja 

rumpujen uusimista, kertoo Pek-
ka Kylmämaa. 

Lietelannan levitystä 
Länsi-Lapissa
Lietelannan levityskierros, joka 
yleensä alkaa toukokuun lopussa 
ja päättyy Juhannukseksi, kestää 
kolmesta neljään viikkoon. Kun 
ensimmäisen levityskerran jäl-
keen kasvanut nurmirehu on lop-
pukesästä korjattu pois, sängelle le-
vitetään uusi satsi lietettä.

– Lietettä on levitetty seitsemä-
nä kesänä Länsi-Lapissa Muonios-
ta alaspäin noin kahdensadan kilo-
metrin matkalla olevilla seitsemäl-
lätoista maatilalla. Levitystyötä teh-
dään kahdessa vuorossa ja yöt nu-
kutaan huoltoauton perässä olevas-
sa asuntovaunussa, Pekka Kylmä-
maa kertoo.

Kerrallaan levitettävää lietettä 
on tilakoosta riippuen 1000-2000 
kuutiota. Lietelannanlevitin on nur-
meen sijoittavaa mallia. Erikoisuu-
tena lietevaunussa on ns. rapuoh-
jaus, jonka avulla vaunun renkaat 
saadaan kulkemaan erijälkeä kuin 
traktori. Tämä tiivistää peltoa huo-
mattavasti vähemmän kuin samaa 
jälkeä kulkeva vaunu. Pellon tiivis-
tyminen taas heikentää nurmire-
hun kasvua. Laite on kallis mutta 
asiakkaat tyytyväisiä, tämä on to-
dellista asiakaspalvelua.

Rovaniemellä 
tiehoitotöitä urakoiva 
Pekka Kylmämaa 
aloitti yrittämisen 
lähes kaksikymmentä 
vuotta sitten ajamalla 
maataloustraktorilla 
puita tienvarteen. 
Kolarin lähettyvillä 
Vaattojärvellä 
menestyminen 
yrittäjänä voi 
vaatia useammalla 
toimialalla toimimista 
ja töihin lähtemistä 
kotikunnan 
ulkopuolelle. 
Nykyisin P. Kylmämaa 
Oy:n kaluston 
muodostavatkin 
kaivukone, 
metsäkone, traktorit 
sekä tiehoitoautot.

Henri Auvinen ja Pekka Kylmämaa Rovaniemen lähes valottomassa päivässä.

Puun lähisiirtoa

Kuten alussa kerrottiin, Pekka 
Kylmämaan yrittäminen alkoi toi-
minimellä puita metsästä trakto-
rilla tienvarteen ajamalla. Kuute-
na kesänä peräkkäin hän oli trak-
torilla myös turvesuolla aliurakoi-
massa siten, että jopa työllisti kak-
si miestä siellä välillä. Osakeyhti-
öksi yritysmuoto on muuttunut 
vuoden 2015 loppupuolella.

Ensimmäisen metsätraktorin, 
muutaman vuoden vanhan Pons-
se Buffalon Pekka Kylmämaa 
hankki vuonna 2014. Sillä aje-
taan edelleen pellolaisen yhteis-
työkumppanin Metsärautio Oy:n 
hakkaamia puita. Yhden metsäko-
neen yrittäjänä Pekka Kylmämaal-
la ei ole ollut minkäänlaisia on-
gelmia jälkimarkkinoinnin kans-
sa, josta kiitokset menevät Rova-
niemen Ponsse huoltokeskuksel-
le. Helmikuussa vanhan metsäko-
neen tilalle tulee uusi Ponsse, suo-
raan Vieremän tehtaalta.

Maarakentamista

Myös maarakentaminen kuuluu 
P. Kylmämaa Oy:n palveluihin. 
Kaivukone kaivaa rakennuksien 
pohjia, poistaa pintamaita maa-ai-
nestenottoalueilla sekä parantaa 
sorateiden kuivatusta perkaamal-
la ojia ja uusimalla rumpuja. 

SOFT 16
• Huippu suorituskyky myös  

pehmeässä maastossa

• Vakaa pystynastarakenne

• Tiheä sivusuoja

• Pitkä huoltoväli

Luotettava ketjuvalinta. www.ofa.fi

MARKKU LESKINEN

Lappilaista Lappilaista 
moniala moniala 
yrittämistäyrittämistä

Tiesuolan haku Iltapäivän aurauslenkillä suoritettavaa risteysalueiden suolaamista varten.
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Vuodenvaihteessa julkaistu 
Korvenraivaajista Koneyrittä-
jiksi -kirja kertoo maaraken-
nus-, puunkorjuu, metsänpa-

rannus- ja turvetuotantoalojen yrittä-
jyydestä ja alojen kehityksestä näiden 
töiden koneellistumisen alusta nykyai-
kaan. Ennen kaikkea kirja kertoo nii-
den ihmisten tarinoita, jotka kehityk-
sen ovat eläneet, kokeneet ja työllään 
toteuttaneet.  

– 1960–70-luvuilta lähtien koneellis-
tuminen muutti työtä ja tekemistä maa-
rakennuksessa, metsätöissä ja turve-
tuotannossa. Se vaikutti paljon myös 
näiden töiden tekijöiden elämänpolkui-
hin. Koneellistumisen ja konevalmis-
tuksen historiaa on taltioitu monella ta-
holla, mutta yrittäjien tarinat ovat jää-
neet keräämättä. Nyt meillä vihdoinkin 
on kirja, joka kertoo näitä tarinoita, sa-
noo Timo Rautanen, Koneyrittäjien 

kunniajäsen ja yksi kirjaprojektin 
liikkeelle laittaneista Koneyrittäji-
en senioreista.

Korvenraivaajista Koneyrittäjik-
si -kirjassa 39 koneyrittäjää ker-
too oman tarinansa. Valtaosa kir-
jaan haastatelluista on nähnyt ko-
neellistumisen alkuvaiheet, mutta 
mukana on myös muutama nyky-
polven yrittäjä. Kirjan haastattelut 
on tehty pääosin vuosien 2012 ja 
2013 aikana.

– Kirjaprojekti venyi muun mu-
assa tekijäjoukkoon kohdistunei-
den terveysongelmien vuoksi. On 
kuitenkin tärkeää, että nämä tari-
nat saatiin kerättyä kansien väliin 
vielä, kun niiden kertojat olivat nii-
tä kertomassa eikä tämä alan ke-
hityksen kokenut sukupolvi ole 
kokonaan poistunut joukoistam-
me, Rautanen toteaa.

Monta hommaa, monta mutkaa ja 
usein kantapään kautta

Useassa kirjan tarinassa korostuu yrittä-
jän vahva pyrkimys eteenpäin. Lähtökohdil-
taan vaatimattomista oloista on pyritty koh-
ti parempaa oman työn ja yrittämisen avulla. 
On tartuttu siihen työhön, mitä on kulloin-
kin eteen tullut. Matkalle on osunut onnen-
kantamoisia, hyviä sattumuksia, mutta myös 
suruja ja murheita.  Kirjan tarinat paljasta-
vat paitsi haastateltujen sitkeän yrittäjähen-
kisyyden, myös koneyrittämisen monipuo-
lisen kirjon.  

Kirjan tekoa ovat tukeneet Metsämiesten 
Säätiö, Koneyrittäjien liitto ja sen jäsenyhdis-
tykset sekä useat konetyöaloja lähellä ole-
vat yritykset.

Korvenraivaajista Koneyrittäjiksi -kirjan 
tilaukset: Finnmetko Oy, toimisto@kone-
yrittajat.fi, puh. 040 900 9410 tai www.kone-
yrittajat.fi

SIRPA HEISKANENKorvenraivaajista Koneyrittäjiksi -kirja:

Elämänmakuisia 
yrittäjätarinoita ja 
kokemuksia konetyöalojen 
kehityksestä
Yli kymmenen vuotta siihen meni, mutta nyt se on vihdoin 
täällä. Koneyrittäjien senioreiden ideasta syntyi jonkinasteisten 
hankaluuksien jälkeen vihdoin kirja, joka kertoo koneyrittämisen 
historiaa urakoitsijoiden ja yrittäjien äänellä. 

Timo Rautanen on myös yksi kirjaan haastatelluista 
yrittäjistä. Tämä kirjassakin julkaistu kuva on 
Koneyrittäjä-lehden arkistosta. Vuosiluku on 
hukassa, mutta kuvan taustalla on kuvateksti: 
”Jäätymättömät maapohjat aiheuttavat ylimääräistä 
rasitetta monitoimikoneen voimansiirtojärjestelmälle. 
Urakoitsija Timo Rautasen koneelle on tullut 
hammaspyörähuolia.”
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Korvenraivaajista
Koneyrittäjiksi

Kirjassa on 39 yrittäjähaastattelua, jotka valottavat sitä, keitä ihmisiä – yrittäjiä – koneurakoinnin 
taustalla on ollut ja on edelleen, ja miten he ovat kokeneet alan kehityksen.

Elämänmakuisia tarinoita luettavaksi 
– kertomuksia konetyön kehittymisestä ja ihmisistä sen taustalla

  
Korvenraivaajista  

Koneyrittäjiksi -kirja
35 € / kpl (sis. alv:n) 

+ toimituskulut 

 
Tilaukset:  

Finnmetko Oy 
puh. 040 9009 410 tai  
www.koneyrittajat.fi 

Seniorikirja_ilmoitus_KY0120.indd   1 15.1.2020   16.59.24

TYÖKONEET 
VARUSTAA 
METSÄTYÖ.
Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman. 

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi

Suopohjia vapautuu maassamme tuhansia hehtaareita vuodes-
sa. Suopohjille olisi tärkeää löytää kestäviä jälkikäyttömuoto-
ja. Väitöstyössä tarkasteltiinkin ruokohelven käyttöä biokaa-
suntuotannossa. Ruokahelven kasvatus voisi olla suopohjilla 

kestävää esimerkiksi siitä syystä, että se ei kilpaile peltoalasta ruo-
antuotannon kanssa. Soiden jälkikäytön merkitys korostuu erityises-
ti Pohjanmaan maakunnissa, koska siellä turvetuotanto on valtakun-
nallisesti merkittävää. Lisäksi maitovyöhykkeellä maatilojen biokaa-
suntuotanto korostuu muuta maata enemmän.

Kari Laasasenaho teki nippuväitöskirjan, joka koostuu yhteen-
vedosta ja neljästä osajulkaisusta. Yhdessä osajulkaisussa kartoitet-
tiin maanomistajien näkemyksiä turvetuotannosta vapautuvien soi-
den jälkikäytöstä Alavuden, Soinin, Kuortaneen ja Ähtärin seudul-
la. Metsitys ja energiapuun kasvatus olivat suosituimmat jälkikäyttö-
muodot. Puut sitovat hiiltä ja toisaalta suopohjien metsitys edustaa 
toimintamallia, jossa puuta ei aikanaan korjata iäkkäistä luonnonti-
laisista metsistä. Peltobioenergiakasvien tuotannossa kannattavuus 
ja tukipolitiikka koettiin tärkeiksi asioiksi.

Väitöstyössä tehtiin biokaasulaitosten sijainninoptimointia hierar-
kisen klusteroinnin avulla. Paikkatietomallit tuottavat ratkaisuehdo-

tuksia. Tulokseksi saatiin, että paikalliset biokaasulaitokset olisi järke-
vää sijoittaa kylätasolla suurimman maatilan yhteyteen, jolloin vältytään 
liialta lietelantarallilta. 

Väitöstyössä tarkasteltiin myös puuterminaalien sijainnin optimointia 
ydinestimoinnin avulla. Paikkatietoanalyysit voivat toimia päätöksente-
on työkaluina myös metsätaloudessa, vaikka niihin liittyy monia oletuk-
sia ja yksinkertaistuksia. Laskentamallin avulla energiapuuterminaalit 
sijoittuivat kantavien teiden varteen lähellä suurimpia metsäresursseja. 
Käytännössä terminaalit ovat sijoittuneet rautateiden tai tilavien kenttien 
varsille mm. Ähtärin Myllymäessä sekä Alavuden asemalla ja Soinissa. 
Käytännön puuhuollossa tai bioenergialaitosten suunnittelussa päätök-
siä voidaan tehdä malleihin tukeutuen, mutta mm. tiestön kantavuus on 
otettava huomioon konekaluston siirroissa ja kaukokuljetusten reitityk-
sissä. Lisäksi arvokkaat luontokohteet eivät ole aina malleissa mukana.

Kari Laasasenahon väitöskirja tuotti työkaluja bioenergiantuotannon 
ja käytön tueksi mm. uusien laitosten sijainnin suunnitteluun. Karin isä, 
Martti Laasasenaho, on väitellyt tekniikan tohtoriksi Aalto-yliopistos-
sa maaseudun elinkeinojen kehittämisestä. Karin setä taas on Helsin-
gin yliopistosta eläkkeelle siirtynyt metsänarvioimistieteen professori, 
Jouko Laasasenaho. 

Kari Laasasenahon 
väitöskirja tuo uutta tietoa 
suokeskusteluun

FM Kari Laasasenahon ympäristötekniikan väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 19.12.2019. Tutkimuskokonaisuus 
käsitteli suopohjien jälkikäyttöä bioenergiantuotannossa sekä paikkatietoanalyyseja bioenergian tuotannon suunnittelussa.  Kun 
turpeen energiakäytön ennakoidaan vähentyvän tulevina vuosina, tarvitaan tietoa turvesoiden jälkikäyttömuodoista. Vaikkei 
tutkimus koskenut suoraan koneyrittäjyyttä, niin soiden jälkikäyttö työllistäisi myös koneyrittäjiä jälkikäyttökohteiden valmistelussa, 
energiapuun tuotannossa tai peltobioenergiakasvien korjuun urakoinnissa. Väitöskirja tuo uutta tietoa nimenomaan maankäytön 
suunnittelun tueksi.

TEKSTI: RISTO LAUHANEN, SEAMK
KUVA: RISTO LAUHANEN, SEAMK

Kuva: Kustos Jukka Rintala Tampereen yliopistosta, väittelijä 
Kari Laasasenaho (kesk) ja vastaväittäjä Anne Tolvanen Lukesta 
väitöstilaisuuden jälkeen. 
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syöpöillä” hakkuukoneilla polt-
toaineen kulutus oli 2–4 desi-
litraa/m3 keskimääräistä kor-
keampi. Avohakkuulla polt-
toaineen kulutuksen vaihte-
lu polttoainepihien ja -syöp-
pöjen hakkuukoneiden välil-
lä oli pienempi, mutta kuiten-
kin useita desilitroja hakattua 
kiintokuutiometriä kohden. 
Kuormatraktoreilla L/m3-polt-
toaineen kulutuserot olivat pie-
nemmät kuin hakkuukoneilla.  

Koneiden polttoaineen ku-
lutuserojen taustalla olivat nii-
den tuottavuudet ja edelleen 
kuljettajien työmenetelmät ja 
-tavat. Polttoainepiheillä ko-
neilla tuntikohtainen polttoai-
neen kulutus oli tyypillisesti 
hieman korkeampi, mutta sitä 
vastoin tuottavuus oli selvästi 
isompi kuin polttoainesyöpöil-
lä koneilla ja täten kiintokuu-
tiometripohjainen polttoaineen 
kulutus oli matalampi.

Kohti parempaa 
energiatehokkuutta
Tehty tutkimus tuotti uutta, 
tuoretta tietoa polttoaineen ku-
lutuksesta puunkorjuussa. Tie-
toa voimme hyödyntää, kun 
laadimme puunkorjuun pääs-
tölaskelmia. Samoin tulokset 
auttavat ”Tehokkaat ja poltto-
ainepihit työmenetelmät ja -ta-
vat” -koulutuksen suuntaami-
sessa kuljettajille ja näin avit-
tavat meitä parantamaan ener-
giatehokkuuttamme puunkor-
juussa tulevina vuosina. 

Miten teimme 
tutkimuksemme?
Tutkimuksessa selvitettiin 
hakkuukoneiden ja kuor-
matraktoreiden polttoaineen 
kulutusta seurantatutkimuk-
sella, joka oli käynnissä maa-
liskuusta 2018 huhtikuuhun 
2019. Polttoaineen kulutus-
dataa kerättiin hakkuusta yh-
teensä 519 puunkorjuutyö-
maalta ja metsäkuljetukses-
ta 328 työmaalta. Polttoaineen 
kulutusdataa saatiin kaikkiaan 
15 hakkuukoneesta ja 12 kuor-
matraktorista. Seurantakonei-
den työmaatankeissa oli digi-
taaliset Piusi K24 -virtausmit-
tarit, joiden mittatarkkuus oli 
±1 prosenttia. 

Tutkimuksessa kokonais-
polttoaineen kulutus oli 309 
551 litraa hakkuussa ja 156 
230 litraa metsäkuljetukses-
sa. Ainespuuta työmailta tut-
kimuksessa hakattiin yhteen-
sä 314 494 m3 ja metsäkuljetet-
tiin 222 678 m3. Tuotantoaikaa 
hakkuukoneilta kertyi yhteen-
sä 20 310 tuntia ja 13 619 tun-
tia kuormatraktoreilta.

alun polttoaineen kulutuksiin, 
nähdään, että kiintokuutiometri-
pohjainen polttoaineen kulutus 
on pysynyt lähes samalla tasolla. 
Tätä selittää se, että vaikka polt-
toainetta kuluu tehtyä tuntia koh-
den enemmän, puunkorjuutyön 
tuottavuus on noussut merkittä-
västi ja tuntia kohti puuta katko-
taan ja kuljetetaan tienvarsivaras-
tolle isompia määriä kuin 15 vuot-
ta sitten.

Koneittain esiintyi 
merkittävää eroa 
kulutuksessa
Tutkimuksessa hakkuussa L/m3-
polttoaineen kulutuksessa oli jopa 
30–50 prosentin vaihtelu hakkuu-
koneittain: Harvennuksilla poltto-
aineen kulutus oli ”polttoainepi-
heillä” hakkuukoneilla jopa kak-
si–neljä desilitraa hakattua kiin-
tokuutiometriä kohden matalam-
pi kuin polttoaineen kulutus kes-
kimäärin. Vastaavasti ”polttoaine-

Laaja seurantatutkimus paljasti

Stora Enso ja Itä-Suomen yliopisto selvittivät 
yhteistyössä polttoaineen kulutusta puunkorjuussa. 
Tutkimuksessa polttoaineen kulutus vaihteli runsaasti 
sekä hakkuukoneilla että kuormatraktoreilla. Erityisesti 
harvennuksilla hakattua kiintokuutiometriä kohden 
ero ”polttoainepihien” ja ”polttoainesyöppöjen” 
hakkuukoneiden välillä oli jopa useita desilitroja. 

Stora Ensolla on tavoitteena vähentää hiilidioksidi- ja muita kas-
vihuonekaasupäästöjä myytyä sellu-, paperi- ja kartonkitonnia 
kohti yhteensä 31 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 
2010 tasosta. Stora Enson Suomen puunhankinnassa tavoittee-

na on parantaa energiatehokkuutta neljä prosenttia vuoteen 2020 men-
nessä vuodesta 2015. 

Jotta asetetut energiatehokkuustavoitteet voidaan saavuttaa, on teh-
tävä jatkuvaa kehitystyötä koko puunhankintaketjussa. Erittäin tär-
keässä roolissa on puunkorjuu ja puutavaran kaukokuljetus sekä nii-
den energiatehokkuus ja päästöt. 

Millä tekijöillä on vaikutusta kulutukseen? 

Suomessa polttoaineen kulutusta puunkorjuussa ei ole selvitetty laa-
joilla seurantatutkimuksilla yli 15 vuoteen. Viimeisin tutkimus on vuo-
delta 2003 (Rieppo & Örn: Metsäkoneiden polttoaineen kulutuksen 
mittaaminen, Metsätehon raportti 148). Luonnonvarakeskus raportoi 
viime vuonna polttoaineen kulutuksesta hakkuussa (Jylhä ym.: Ko-

neellinen hakkuu: Seurantatutkimus, Luonnonvara- ja biotalouden tut-
kimus 11/2019). 

Luotettavien päästölaskentojen laadinta edellyttää ajantasaista tie-
toa puunkorjuukoneiden polttoaineen kulutuksesta. Hyvin tärkeää on 
myös tietää, mitkä tekijät vaikuttavat metsäkoneiden polttoaineen ku-
lutukseen, kun polttoaineen kulutusta ja päästöjä lähdetään aktiivises-
ti vähentämään. 

Stora Enso selvitti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa polttoai-
neen kulutusta puunkorjuussa. Polttoaineen kulutusta tarkasteltiin kah-
della mittarilla: mikä on metsäkoneiden tuntikohtainen polttoaineen ku-
lutus (L/h) ja paljonko polttoainetta kuluu hakattua ja metsäkuljetettua 
kiintokuutiometriä kohden (L/m3).

Moottoritehoilla vaikutusta tuntikohtaiseen kulutukseen

Tutkimuksessa sekä hakkuussa että metsäkuljetuksessa metsäkoneen 
moottoritehot selittivät parhaiten tuntikohtaista polttoaineen kulutusta. 
Lisäksi koneen varustelulla (telat/ketjut) ja kunnolla oli vaikutusta tun-

tikohtaiseen polttoaineen kulutuk-
seen. Samoin korjuuolosuhteista 
hakkuutavalla ja maalajilla oli vai-
kutusta tuntikohtaiseen polttoai-
neen kulutukseen siten, että ki-
vennäismaaharvennuksella tun-
tikohtainen polttoaineen kulutus 
oli matalin.

Polttoaineen kulutus oli ensi-
harvennuksella keskimäärin 14,4 
litraa/tunti hakkuussa ja metsä-
kuljetuksessa 10,5 litraa/tunti 
ja myöhemmällä harvennuksel-
la 14,3 litraa/tunti hakkuussa ja 
metsäkuljetuksessa 10,9 litraa/
tunti. Toisaalta avohakkuulla polt-
toaineen kulutus oli hakkuussa 
16,0 litraa/tunti ja 11,3 litraa/tun-
ti metsäkuljetuksessa. Kun verra-
taan tuntikohtaisia polttoaineen 
kulutuksia 2000-luvun alussa teh-
tyyn tutkimukseen (Rieppo & Örn 
2003), havaitaan, että metsäkonei-
den ja erityisesti hakkuukoneiden 
tuntikohtainen polttoaineen kulu-
tus (L/h) on noussut kuluneen 15 
vuoden aikana. 

Mottikohtainen polttoaineen 
kulutus on samalla tasolla
Korjuuolosuhteista poistuman 
keskijäreys ja hehtaarikohtainen 
poistuma (m3/ha) sekä metsä-
kuljetusmatka selittivät parhaiten 
kiintokuutiometripohjaista (L/
m3) polttoaineen kulutusta puun-
korjuussa. Tuottavuus (m3/tunti) 
hakkuussa ja metsäkuljetuksessa 
oli myös yhteydessä L/m3-poltto-
aineen kulutukseen.

Tutkimuksessa kiintokuutio-
metrikohtainen polttoaineen kulu-
tus puunkorjuussa pitäen sisällään 
sekä hakkuun että metsäkuljetuk-
sen polttoaineen kulutuksen oli 
keskimäärin yhteensä 3,1 litraa/
m3 ensiharvennuksella ja myö-
hemmällä harvennuksella 2,2 lit-
raa/m3. Vastaavasti avohakkuulla 
polttoaineen kulutus oli keskimää-
rin yhteensä 1,3 litraa/m3. 

Kun verrataan tutkimuksessa 
mitattuja puunkorjuun L/m3-polt-
toaineen kulutuksia 2000-luvun 

KALLE KÄRHÄ, HEIKKI KÄÄRIÄINEN,  
KIMMO ROININEN, HANNA HAAVIKKO & TEIJO PALANDER

Koneittain isoa vaihtelua 
polttoaineen kulutuksissa

Avohakkuulla polttoaineen kulutus oli hakkuussa keskimäärin 0,75 litraa hakattua 
kiintokuutiometriä kohden. Ensiharvennuksilla polttoaineen kulutus oli hakkuussa 
puolestaan lähes kolminkertainen (2,12 L/m3) ja myöhemmillä harvennuksilla lähes 
kaksinkertainen (1,39 L/m3) verrattuna polttoaineen kulutukseen avohakkuulla.
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Kiintokuutiometripohjainen polttoaineen kulutus hakkuukoneittain poistuman keskijäreyden suhteen.

Kiintokuutiometripohjainen polttoaineen kulutus kuormatraktoreittain metsäkuljetusmatkan suhteen.
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Juhlavuosi

Kesla on valmistanut hakkurei-
ta liki 20 vuoden ajan, ne valmis-
tetaan edelleen Kesälahden teh-
taalla. Lisäksi Kesla Oyj valmistaa 
Pohjois-Karjalan tehtaillaan har-
vesterikouria, traktorivarusteita, 
kahmareita, metsäkonenosturei-
ta sekä puutavara- ja teollisuus-
nostureita.

Tuloskehitys kertoo toimitus-
johtajan mukaan siitä, että on ol-
tu ahkerina hyvinä aikoina, mikä 
puolestaan auttaa väistämättä jos-
sain vaiheessa tulevien vaikeam-
pien aikojen yli. Samoin markki-
noiden laajuus kansainvälisesti 
on tukeva perusta. Kuluneen vuo-
den Venäjän viennin vähenemistä 
on korvannut kotimainen kysyntä.

Esimerkiksi kierrätysnosturei-
ta tarvitaan kaikkina aikoina, sa-
moin puuhuollon tavaravirran on 
soljuttava luotettavasti. Kehitty-
vissä maissa syntyvän teollisuu-
den raaka-ainehuolto on turvatta-
va, ja niin edelleen.

– Kyllä meillä on tavoitteena ol-
la traktorivarustelussa vertaan-

Toimenpide korostaa Keslan 
vastuullisuus-arvon toteuttamis-
ta käytännössä. Sitä korostetaan 
myös julkaisemalla vastuullisuus-
raportti kevään aikana.

– Raportointi on pakollista 
suuryrityksille, ja vaikkakaan 
meille ei, haluamme korostaa ta-
paamme toimia vastuullisesti ja 
kunnolla, tähdentää Saastamoi-
nen.

Sujuvuutta

Kesla työllistää tällä hetkellä yh-
teensä noin 250 henkeä, päätoi-
mipaikan Joensuun lisäksi Kiteen 
Kesälahdella, Ilomantsissa sekä 
myyntiyhtiössä Appenweierissa, 
Saksassa. 

Myös henkilöstön hyvinvointiin 
on panostettu, erityisesti työn su-
juvuuteen on kiinnitetty huomio-
ta. Samalla asioiden selkiyttämi-
nen kehittää tuottavuutta. 

– Olemme keskittyneet emoyh-
tiön tuotebisnekseen ja irtaantu-
neet MFG Componentsin alihan-
kinta- ja maahantuontiliiketoimin-
noista, toimitusjohtaja selvittää 

RIITTA MIKKONEN

Tarjooman lisäksi on kes-
kitytty kehittämään tapaa 
toimia kaikilla prosessin 
portailla, tuotteen ja tuo-

tannon suunnittelusta taloushal-
lintoon ja myyntiin. 

– Sisäisten prosessien kehittä-
minen vaikuttaa myös viivan al-
le, tuote on nopeasti markkinoilla 
tuottamassa asiakkaalle lisäarvoa, 
tietää toimitusjohtaja Simo Saas-
tamoinen.

Toimitusjohtaja aloitti pestis-
sään vajaat viisi vuotta sitten, toi-
mittuaan sitä ennen talousjohtaja-
na. Viime vuodet ovat olleet nou-
sujohteisia, ja vuosi 2019 näyttää 
olevan vähintään edellisvuoden 
kaltainen. 

Vuoden 2018 liikevaihto oli 45 
miljoonaa euroa. Yhtiön tulos on 
ollut edellistä suurempi peräkkäis-
ten 15 vuosineljänneksen ajan.

Yhtiö antoi loppuvuodelle 2019 
tulosvaroituksen 2124L-nostureis-
sa havaitun kestävyysongelman 
vuoksi. Kyseistä nosturia on val-
mistettu vuodesta 2013 alkaen, ja 
kaikkien niiden pilarit vaihdetaan 
uuteen.

Kesla Oyj juhlii 
vuonna 2020 
kuusikymppisiään. 
Ikä ei paina, vaan 
pikemminkin yritys 
aikoo hyödyntää 
kokemustaan ja olla 
samalla entistäkin 
ketterämpi.

kannattavuuden vakiinnutta-
mista viime vuosina. 

Tuotebisnekseen keskittymi-
nen tarkoittaa, että rönsyjä on 
leikattu pois, tuotevalikoimaa 
hiottu ja tuotantoa muokattu 
palvelemaan tuotteiden massa-
räätälöintiä eri tarpeisiin. Vii-
meksi luovuttiin suurten auto-
hakkureiden tuotannosta.

–Keskitytään traktorivetoi-
siin hakkureihin ja erillisiin 
hakkuriyksiköihin, jotka asia-
kas voi asennuttaa valitsemal-
leen alustalle, olipa se sitten 
vaunu, rekka tai kiinteä alus-
ta, kertoo traktorivarusteliike-
toiminnan johtaja Janne Sink-
konen.

Asiakas saa tarvitseman-
sa kokonaisuuden samalta jäl-
leenmyyjältä, niin metsäperä-
vaunun, kuormaimen, hakkurin 
tai traktorin, sekä näiden huol-
to- ja varaosapalveluista.

–Varaosien saatavuus auto-
hakkureihin taataan kymme-
nen vuoden ajan, korostaa jäl-
kimarkkinointipalveluiden pääl-
likkö Reijo Tuononen.

sa vailla, oman alansa ’sveitsin-
linkkari’, havainnollistaa toimi-
tusjohtaja.

Vuonna 1960 Rantasalmella 
perustettu Kesla juhlii vuonna 

2020 tasavuosiaan pitkin vuot-
ta ja eri tapahtumissa. Henki-
löstön kanssa juhlitaan kesäl-
lä ja asiakkaat pääsevät mu-
kaan juhlintaan ainakin syys-

kuun alussa Jämsänkoskella Finn-
Metkossa.

– Se on meille tärkeä tilaisuus ta-
vata asiakkaita ja yhteistyökumppa-
neita, sanoo Simo Saastamoinen.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen korostaa 
arvojen – vastuullisuuden, innovatiivisuuden, 

ripeyden ja luotettavan tuloksenteon 
- merkitystä Keslan liiketoiminnan 

kehittämiselle.

Kesla nostaa 
Lisätietoa yllä olevista ilmoituksista saat syöttämällä ID:n Mascuksen
etusivulla olevaan ID hakuun.

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

Ponsse Ergo 6W Volvo FM13 440 Komatsu 840.4

Caterpillar CAT980GDaewoo Doosan DX 210 WMetso Nordberg ST356

Amazone UX 4200 Super

Volvo L 90 E

Kauhajoki

65000  €

65000  €78000  €

Timo Pihlaja Aki Tiainen Ilkka  Kirmanen

Timo MattilaTimo MattilaTimo Mattila

Tomi Wikman

Sergei Shablinskii

+358 400736875 +358 400404513 +358 400933195

+358 400864863+358 400864863+358 400864863

+358 408675567

+358 451386815

2003 2007 2012

200520072001
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2003

ID: D3E499AE ID: 00D5C4D4

ID: 093B0D2DID: 36BB2BAEID: 590B813B

ID: E0B68828

ID: 60BD1C77

480 000 h, Vantaa

Hämeenlinna4 000 h, Hämeenlinna

13 691 h, Orimattila

26 164 h, Hämeenlinna

Uusikaupunki

Vaala

39000  € 110000  €

78000  €

71613  €

32000  €

ID: 8797B0FD
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kynästä

tarkennuksia ylityöhön, liukumaan, varallaoloon ja 

uusi joustotyö

ASIANA JOTOIMISTO

MARIA RINTALA
ASIANAJAJA, VARATUOMARI 

Työaika ja ylityöTyöaika ja ylityö
Kokonaistyöajan pääsääntö on edelleen, et-
tä, päivässä voi töitä tehdä enintään 8 tuntia 
ja viikossa 40 tuntia, mutta uusi työaikalaki 
asettaa rajat liialliselle työnteolle. Ennen sai 
tehdä ylitöitä 250-330 tuntia vuodessa tehtä-
vän työn ja alan mukaan. Nyt uudesta työ-
aikalaista poistettiin vuosittaisten ylitöiden 
raja. Sen tilalle tuli kokonaistyöaikaraja.

Uusi laki sallii kuitenkin, että työtä voi 
tehdä viikon aikana kuutena päivänä enin-
tään 48 tuntia. Samalla päivittäinen säännöl-
linen työaika ei voi ylittää 8 tuntia ja keski-
määräisen viikkotyöajan pitää tasoittua nor-
maaliin 40 tuntiin vuoden aikana. Korvatta-
vasta ylityöstä tulee aina sopia työntekijän 
ja työnantajan välillä nimenomaisesti työn-
antajan aloitteesta. Jos näin ei ole työntekijä 
ei ole oikeutettu ylityökorvaukseen, vaikka 
työntekijä olisi jäänyt tekemään työnantajaa 
hyödyttävää työtä. 

Työpäivän pituutta voi muuttaa osapuol-
ten kesken yhteysymmärryksessä. Sopimal-
la työpäivän pituus voi olla enintään 10 tun-
tia päivässä, mutta viikoittainen työaika ei 
voi ylittää 48 tuntia ja 4 kuukauden aikana 
keskimääräinen viikkotuntien määrä pitää 
tasoittua 40 tuntiin.

LiukuvaLiukuva työaika  työaika 
Liukumasaldo voi lisääntyä päivässä 4 tun-
tia ja työn voi tehdä pätkissä. Liukuvan työ-
ajan enimmäismäärä nousee 40 tunnista 60 
tuntiin

Uusi työaikalaki sallii työpäivän jakami-
sen osiin. Ensin voi tehdä töitä työpaikal-
la, hoitaa omia asioita välillä ja jatkaa töitä 
myöhemmin kotona.

Tunnit lasketaan yhteen ja kokonaismää-
rä vähentää tai lisää liukumasaldoa. Päivä-
muutos voi olla enintään 4 tuntia, eli yksi 
tunti enemmän kuin aikaisemmin.

Liukuva työaika edellyttää, että töiden 
lopettamisen ja seuraavana päivänä niiden 
aloittamisen välissä on aina vähintään 7 tun-
nin tauko. Kiinteä työaika vaatii, että tauon 
pitää olla 11 tuntia.

LiukuvanLiukuvan työajan enimmäismäärä 
nousee 40 tunnista 60 tuntiin
Vaikka 4 kuukauden aikana keskimääräi-
nen viikkotuntien määrä pitää tasoittua 40 
tuntiin, liukuva työaika mahdollistaa töiden 
erilaiset määrät. Työtä voi tehdä 60 tuntia 
enemmän tai 20 tuntia vähemmän saman 4 
kuukauden jakson aikana. 

Väliaikaisesti saldo voi olla yli 60 tuntia, 
kunhan se tasoittuu jakson loppuun mennes-
sä 60 tuntiin. On tärkeä huomata, että väliai-
kaiset ylimenevät tunnit ovat ylitöitä eivätkä 
liukumatunteja.

Työntekijä voi pyytää työnantajalta saada 
käyttää liukumasaldoa kokonaisina vapaapäi-
viä ja työnantajan pitää pyrkiä järjestämään ne.

Varalla oloVaralla olo on vapaa-aikaa, josta 
maksetaan korvaus
Varallaolo perustuu sopimukseen, jossa työn-
tekijän velvollisuus on olla työnantajan tavoi-
tettavissa niin, että hänet voidaan kutsua töi-
hin. Varallaolo ei saisi kohtuuttomasti haita-
ta työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Varallaolo-
ajasta pitää maksaa korvaus, jos työntekijä on 
tosiasiallisesti sidottu työhön kuin varsinaisia 
tehtäviä suorittaessaan. Lähtövalmiusajan pi-
tuus on keskinen tekijä arvioitaessa työnteki-
jän sidonnaisuuttaa. 

MatkustusaikaMatkustusaika ei pääsääntöisesti ole 
työaikaa
Matkustamiseen käytetty aika on silloin työ-
aikaa, kun se on samalla työsuoritus. Esi-

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. 

Uudet säännökset ottavat huomioon 

paremmin asiantuntijatyön haasteet ja 

liikkuvan ja paikasta riippumattoman 

työn. Uusi laki tiukentaa myös lepoaikoja 

koskevia sääntöjä, mutta se tuo toisaalta 

joustavuutta liukuvaan työaikaan. 

merkiksi junassa tehdystä työstä makse-
taan palkkaa, mutta se ei tuota ylitöitä il-
man ylityön teettämisen edellytyksiä. 

LepoaikaLepoaika

Korvaavien lepoaikojen antaminen tarken-
tuu uudessa laissa, mutta pääsääntö jää 
ennalleen. Jokaisen työvuoron alkamista 
seuraavan 24 tunnin aikana pitää olla vä-
hintään 11 tunnin keskeytyksetön lepoai-
ka. Näin yhtäjaksoisen työvuoron pituus 
voi olla enintään 13 tuntia. 

JoustotyöJoustotyö on nyt virallisesti työaikaa

Toisin kuin ennen etätyö on nyt virallis-
ta työaikaa. Uudessa laissa käsite on jous-
totyöaika, josta voidaan sopia ja työt eivät 
ole aikaan tai paikkaan sidottuja. Aikai-
semmin työaikaa kertyi vain työpaikalla 
tehtävästä työstä. Kotona työntekijä ei ol-
lut työpaikalla ja esimerkiksi työnantajan 
tapaturmavakuutus ei lain mukaan ollut 
voimassa. Nyt työaikaa on myös se, kun 
työntekijä tekee työnantajan tekemiä teh-
täviä, vaikka se tapahtuisi työpaikan ulko-
puolellakin.

Joustotyöaika antaa työntekijälle mah-
dollisuuden päättää milloin ja missä tekee 
töitä. Joustotyöstä pitää sopia työnantajan 
kanssa ja määritellä rajat työnteolle. Edelly-
tyksenä on lisäksi, että työntekijän pitää it-
se pystyä määrittelemään työntekopaikkan-
sa yli puolelle työajasta. Sen jälkeen hän voi 
suhteellisen vapaasti valita milloin ja missä 
työnteko tapahtuu. 

Etätyön tuntimäärät ja lepotauot tulee ol-
la työaikalain mukaisia. 

Työaikapankki Työaikapankki mahdolliseksi kaikilla 
työpaikoilla
Kaikilla työpaikoilla voidaan jatkossa ottaa 
käyttöön työaikapankki. Aikaisemmin työ-
aikapankki oli käytössä vain isoissa yrityk-
sissä ja siitä on pitänyt sopia työehtosopi-
muksessa. 

Työaikapankin voi siirtää liukuvan työ-
ajan laskennan lisäksi normaalin työajan 
ylittäviä ylityötunteja samalla prosentilla 
korotettuna kuin jos ne maksettaisiin palk-
kana. Työaikapankkiin voi tallettaa myös lo-
marahan tai korvauksen viikkolevon puut-
tumisesta. Työaikapankin tulee siis osa-
ta korottaa tunteja prosenteilla ja käsitellä 

normaalitunteja ja lisätyötä sekä ylitöitä eri 
tavalla.

Yhden vuoden aikana työaikapankkiin ei 
saa kertyä yli 180 lisätuntia eikä siellä mil-
loinkaan saa olla yli 6 kuukauden työaikaa 
vastaavaa määrää.

Työaikapankista sovitaan työnantajan 
ja henkilöstön välillä. Sopimuksessa pitää 
määritellä kaikki ehdot ja päättää, käyte-
täänkö työaikapankkia työaikalain vai työ-
ehtosopimuksen mukaisesti. 

Työnantajan työajanseurantajärjestel-
män laskentasäännöt tulee päivittää vuo-
den vaihteessa 2020, kun liukumasaldon 
enimmäismäärä muuttuu järjestelmässä 40 
tunnista 60 tuntiin. Joustotyö, etätyö ja työ-
päivän pilkkominen osiin edellyttävät tark-
koja järjestelmämuutoksia. Kattavassa jär-
jestelmässä palkkojen tiedot siirtyvät suo-
raan työajanseurantajärjestelmästä ylitöi-
neen ja ottaa automaattisesti huomioon 
muut korvaukset.

– Uudistettu työaikalaki seuraa aikaa: 
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Hinnat:

Seminaari: 165 € jäsenet / 240 € ei-jäsenet (+alv)
Hinta sisältää seminaarin, lounaan ja kahvit.

Seminaari + illallinen: 235 € jäsenet / 305 € ei-jäsenet (+alv)
Hinta sisältää seminaarin, lounaan, kahvit ja illallisen.

Majoitukset: Osallistujat varaavat majoitukset itse Sokos Hotels 
Myyntipalvelusta, puh. 020 1234 600 tai sokos.hotels@sok.fi. 

Original Sokos Hotel Ilvekseen on varattu majoituskiintiö:
     yhden hengen huone 134,68 € / huone / yö
     kahden hengen huone 152,88 € / huone / yö

Varaukset kiintiöstä tunnuksella: Koneyrittäjät. Kiintiö on varattu-
na 6.3.2020 asti, sen jälkeen huoneet myydään päivän hinnalla.

Ympäristörakentaminen 
3.4.2020 Original Sokos Hotel Ilves, Hatanpään valtatie 1, Tampere

MARA-asetus

Jätteiden hyödyntäminen
maarakentamisessa

Uusiomateriaalien käyttö

Ympäristörakentaminen

Koneyrittäjien Maarakennuspäivä

Yhteistyökumppanit / esittelyständit:

tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

p. 040 900 9417

Voit ilmoittautua myös: 

toimisto@koneyrittajat.fi 

puh. 040 900 9410  

Ilmoittautumiset ovat sitovia. 

Ohjelma ja ilmoittautumiset:  

www.koneyrittajat.fi/maarakennuspaiva

KY120maarakennuspaiva_kokosivu.indd   1 29.1.2020   13.06.35
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Koneyrittäjä 

2020

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi

Jämsä 3.9.-5.9.

vuotta

Näyttelyrakenteet,   
tekniikka ja kalusteet  
FinnMETKO 2O20  
-tapahtumaan

Kysy lisää: 
jyri.behm@kokolahti.fi 

mari.borgman@kokolahti.fi
www.koneyrittajat.fi/datapankki

Datapankki_KY718_vartti.pdf   1   13.9.2018   14.18.25



34 35                           • 1/2020vuotta

Ruotsi Skogen – lehti 2019, 
teema/puukauppa

”Tiesimme, että metsän on tehtä-
vä jotain vanhalle massatehtaal-
leen kemissä ja nyt yhtiön suunni-
telmat sopivat meille täydellisesti”

Jörgen Bendzin mukaan met-
sämarkkinat perustuvat sille, et-
tä metsänomistajat ja teollisuuden 
edustajat – SCA  1 toimii molem-
missa rooleissa – tarjoavat toinen 
toisilleen edellytykset kannattavi-
en investointien tekemiseen. Toi-
saalta hän ei halua spekuloida sil-
lä, miten puun hinnat tulevat muut-
tumaan. Hän uskoo, että SCA:n ja 
metsänomistajien välinen yhteis-
työ mahdollistaa oman teollisuu-
den tukemisen jatkossakin.

Norra Skogsägarna vihki käyt-
töön Suomeen suuntautuvaan 
vientiin tarkoitetun uuden mitta-
aseman Haaparannassa vain muu-
tama päivä sen jälkeen, kun Met-
sä Group oli kertonut Kemiä kos-
kevista suunnitelmistaan

Asemalla puutavara mitataan 
ruotsalaisten mittaussääntöjen 
mukaan, jolloin vältytään suo-
malaisten sääntöjen mukaisen 
kuorilisäyksen laskemisessa 
käytetyiltä muuntokertoimilta. 

”Tiesimme, että Metsän on teh-
tävä jotain vanhalle massatehtaal-
leen Kemissä, ja nyt yhtiön suun-
nitelmat sopivat meille täydellises-
ti”, Per Lärkeryd kertoo.

Pohjoisessa kuohuu

 –Metsänomistajat voittavat

LARS PEKKA

miljoonan sellutonnin tuottaminen Kemissä edellyt-
tää tuontia myös Ruotsin puolelta.

Jos puunhankinta-alueen ajatellaan ulottuvan 200 
kilometrin säteelle Kemistä – mikä ei ole liioittelua, 
koska pohjoisessa kuitupuuta tuodaan paljon pidem-
piäkin matkoja – koko Norrbottenin rannikko ja suu-
ri osa sisämaata jäävät ympyrän sisään. Metsänomis-
tajille avautuvat siis rajan toisella puolen isot uudet 
markkinat. Lisäksi heikko kruunu tarkoittaa, että Met-
sä Group voi ostaa puuta Ruotsista varsin edullisesti.

Ruotsin puolella Kemin tehtaan puunhankinta-alu-
een sisäpuolelle jää kolme massatehdasta: Billerud-
Korsnäs Kalixissa, Smurfit Kappa Piteåssa ja SCA 
Packaging Munksundissa. Ruotsissa kilpailu kuitu-
puusta on kuitenkin heikkoa, kertoo Norra Skogsä-
garna -yhtiön toimitusjohtaja Pär Lärkeryd.

”Metsäyhtiöt tekevät meillä neljä kertaa enemmän 
voittoa massatehtaistaan kuin sahoistaan. Kymmenen 
viime vuoden aikana metsäyhtiöiden massatehtaista 
kerryttämä tuotto on ollut kahdeksan prosenttia, sa-
halaitoksista vain kaksi prosenttia. Metsäyhtiöt kui-
tenkin uskottelevat pienmetsänomistajille, että mas-
sapuu on lähes arvotonta, ja ovat valmiita neuvottele-
maan vain tukkipuun hinnasta.”

”Pohjoisen metsäyhtiöillä alkaa olla stressaavat 
ajat. Tähän asti ne ovat tienanneet massapuulla 
varsin sievoisia summia”, Per Lärkeryd sanoo.

Jörgen Bendz, SCA-konsernin puutavarajohtaja 
kommentoi:
”Puumarkkinat ovat vapaita, ja kullakin osapuolella 
on vapaus määrittää itse hinnat, joita he ovat valmii-
ta maksamaan. Normaalisti hintojen muodostuminen 
markkinoilla perustuu siihen, että tuotteesta ei makse-
ta enempää kuin mitä tarvittavan määrän hankkimi-
nen edellyttää. Sama logiikka pätee myös silloin, kun 
kuluttaja ostaa kaupasta maitolitran tai verkosta lo-
mamatkan.”

Syynä ovat osittain suomalaiset jätti-investoinnit lä-
hellä Ruotsin rajaa ja osittain useiden vuosien poliit-
tinen ohjaus ja suurten alueiden määrittäminen luon-
nonsuojelualueiksi. 

Massapuun kysyntä kasvaa voimakkaasti ja käyn-
nissä on kamppailu koko sahaelinkeinon tulevaisuu-
desta, jossa uhattuina ovat kaksi jäljellä olevaa sisä-
maassa sijaitsevaa ruotsalaista sahaa. Ruotsalainen 
Skogen – lehti kartoitti suurten muutosten edessä 
olevat puumarkkinat. Voittajiksi nousevat ruotsalai-
set metsänomistajat – ainakin lyhyellä tähtäimellä.

JÄTTILÄISTEHTAAT AHMIVAT METSÄÄ

Kun Metsä Groupin uusi jättiläistehdas avataan Ke-
missä, Pohjois-Ruotsista tuotavan massapuun kysyn-
tä tulee kasvamaan entisestään. Metsänomistajille li-
sääntynyt kilpailu kuitupuusta on hyvä uutinen.

Suomalainen metsäteollisuuskonserni Metsä 
Group ilmoitti hiljattain sijoittavansa 16,5 miljar-
dia kruunua (noin 1,7 mrd. euroa) jättikokoiseen 
sellu- ja paperitehtaaseen, joka on tarkoitus raken-
taa Kemiin vain parinkymmenen kilometrin pää-
hän Ruotsin rajalta. Samassa kaupungissa sijaitseva 
vanha tehdas aiotaan purkaa pois uuden tieltä. Raa-
ka-ainekysynnän arvioidaan kasvavan peräti seitse-
mään miljoonaan kuutiometriin. Lisäys on neljä mil-
joonaa kuutiometriä, eli lähes yhtä paljon kuin ko-
ko Norrbottenin vuosihakkuu normaalivuonna. Poh-
jois-Ruotsin massatehtaat joutuvat siis kovan kilpai-
lun eteen.

Neljä miljoonaa kuutiota on tuntuva määrä eten-
kin nyt, kun kuitupuusta on jo pulaa Pohjois-Suomes-
sa. Raaka-aineen saantivaikeudet johtuvat suureksi 
osaksi siitä, että Metsä Group on hiljattain avannut 
lähes yhtä suuren tehtaan Äänekoskella Keski-Suo-
messa. Tehdas on joutunut laajentamaan puunhan-
kinta-aluettaan pohjoiseen, osittain jopa Kemin teh-
taan reviirille asti.

Vaikka Metsä ei mainitse tässä yhteydessä Ruot-
sia, ei ole epäilystäkään siitä, että suunniteltu 1,5 

”Tämä antaa meille mahdolli-
suuden toimia entistä tehokkaam-
min jäsentemme eduksi siten, että 
myös he voivat saada osansa sellu-
teollisuuden voitoista.”

Kemin sellutehtaan puunhan-
kinta-alue ulottuu koko Norrbot-
tenin rannikolle ja suureen osaan 
sisämaata. Ruotsissa sijaitsevat 
tehtaat joutuvat kovaan kilpailuun. 

...JA SAHAKARTTA 
PIIRRETÄÄN UUDELLEEN
Setra sulkee Rolfsin sahan Kalixis-
sa. Stenvalls Trä puolestaan suun-
nittelee 40 kilometriä itään sijait-
sevan Seskarön sahan uudelleen 
avaamista. Sveaskog on saavutta-
nut luonnonsuojelualueiden pe-
rustamisen suhteen kipurajan, mi-
kä uhkaa viimeistä sisämaan saha-
laitosta. Myös Pohjois-Ruotsin sa-
hateollisuudessa kuohuu. 

Kun lähes satavuotias Setra 
Rolfsin saha suljettiin viime ke-
sänä, Norrbotteniin jäi enää kuu-
si vientisahalaitosta. Niistä suu-
rin on Piteåssa sijaitseva SCA 
Packaging, joka tuottaa vuosittain 
420000 kuutiota sahattua ja höylät-
tyä puutavaraa.

Stenvalls Trä, joka muutama 
vuosi sitten osti lakkautetun Ses-
karön sahan, suunnittelee tuotan-
non käynnistämistä siellä uudel-
leen. Sahaan oli investoitu mer-
kittävästi ja sen toiminta oli kan-
nattavaa, kun Setra vuonna 2008 
lakkautti sen ”strategisen päätök-
sen” seurauksena. Sahan tuotan-
to oli tuolloin lähes 100000 kuu-
tiometriä.

Uudelleenkäynnistyksen edel-
lytyksenä on, että Stenvalls Trä 
onnistuu sopimaan Sveaskogin 
kanssa raaka-ainetoimituksis-
ta. Sveaskog on valtionyhtiö, jos-
sa poliittisilla päätöksillä on ollut 
merkittävä rooli vuosien mittaan. 
Sopimusta ei ole vielä syntynyt.

Stenvalls Trä

Sveaskogin ja Mellanskogin vuon-
na 2003 perustaman Setra Grou-
pin toiminta Norrbottenissa lop-
puu sahan sulkemisen jälkeen 
kokonaan, kun Piteåssa sijainnut 
Lövholmenin sahakin lakkautet-
tiin jo vuonna 2009. 

Sahalaitos ei ollut koskaan ol-
lut tappiollinen ennen kuin Setra 
otti sen haltuunsa. Vuonna 2014 
Stenvalls Trä osti myös piteålais-

sahan ja tänä päivänä se toimii me-
nestyksekkäästi pikkutukkisaha-
na. Monet paikalliset pitävät Set-
ran 16 vuotta kestänyttä vieraspe-
liä Norrbottenissa ilman tulevai-
suusinvestointeja täydellisenä ka-
tastrofina. 

Perheyhtiö Stenvalls Trä on 
toistaiseksi osoittanut, että kan-
nattavina suljettujen sahojen toi-
mintaa on mahdollista jatkaa tu-
loksellisesti. Lövholmenin lisäksi 
Stenvalls Trä on pyörittänyt myös 
Luleåssa sijaitsevaa Örarnan sa-
haa sen yksityisomistajien hakeu-
duttua konkurssiin.

Stenvalls Trä-konserni omistaa 
myös lentoyhtiön ja tietotekniik-
kayrityksen sekä Uumajasta Kii-
runaan ulottuvan kuuden XL-ra-
kennustarvikeliikkeen ketjun.

Rakennustarvikeketjulla on va-
kaa asema kotimarkkinoilla, vaik-
ka suurin osa tuotannosta menee-
kin vientiin. Konsernin liikevaihto 
on tänä päivänä merkittävä.

Sahat

Kymmenisen Norrbottenissa si-
jaitsevaa keskisuurta sisämaan sa-
haa on jouduttu sulkemaan, kun 
isommat rannikkosahat ovat kah-
mineet raaka-aineita enenevissä 
määrin. 

Viimeiset jäljellä olevat sisä-
maan sahalaitokset sijaitsevat 
Pajalan kunnassa: tärendöläinen 
Krekula & Lauri ja teurajärveläi-
nen Jutos Timber työllistävät yh-
teensä noin sata työntekijää. Mo-
lemmat tuottavat vuosittain 55000 
- 80000 kuutiometriä. 

Jutos Timber on hyvin tuottava 
saha, johon on investoitu paljon.

Sveaskog on molempien saha-
laitosten suurin raaka-ainetoimit-
taja. 

Samanaikaisesti Sveaskog on 
poliittisten päätösten ja luonnon-
suojelualueiden perustamisen 
seurauksena vähentänyt omis-
tustaan Norrbottenin tuottavasta 
metsätalousmaasta 50 prosentis-
ta 30 prosenttiin. 

Isoja alueita menetettiin jo vuo-
sisadan vaihteessa, kun Ruotsin 
valtion kiinteistövirasto otti hal-
tuunsa tunturialueita lähinnä ole-
vat tuottavat metsämaat.

Päätökset

Ruotsin valtiopäivien vuonna 2002 
tekemän aluepoliittisen päätöksen 

mukaan Sveaskogin oli myytävä 
10 prosenttia omistuksestaan ha-
ja-asutusalueilla asuville yksityis-
henkilöille. 

Myöhemmin valtiopäivät päät-
tivät, että Sveaskogenin tuli tarjo-
ta yksityismetsänomistajille kor-
vaavia maa-alueita suojelualueik-
si määritettyjen metsämaiden ti-
lalle, muun muassa laajoja aluei-
ta yhteismetsille. 

Yhtiö on kaikessa hiljaisuudes-
sa vähentänyt puunostajat Norr-
bottenissa ja Västerbottenissa yli 
20:sta vain kuuteen. 

Metsäkeskustelussa on ky-
seenalaistettu, onko laajoja maa-
alueita omistavan valtionyhtiön 
sopivaa kilpailla puunhankinnas-
sa yksityisten toimijoiden kans-
sa. 

Nyt Sveaskog on saavuttanut 
kipurajan, mikä uhkaa kahta jäl-
jellä olevaa sisämaan sahaa. Svea-
skogin omien metsäalueiden pie-
nentäminen Pajalan kunnassa ei 
enää tule kysymykseen.

”Jos oman metsän hakkuu-
mahdollisuudet poistetaan ja 
luonnonsuojelualueita laajenne-
taan, se vaikuttaa luonnollisesti 
kykyymme toimittaa raaka-ainet-
ta lähiseudun sahalaitoksille”, 
sanoo Sveaskog Norrin markki-
nointipäällikkö Patrick Bäck-
ström kirjallisessa lausunnos-
saan. Jutos Timberin toimitus-
johtaja 

Sigvard Juto reagoi viestiin 
voimakkaasti. ”Erittäin huoles-
tuttava merkki. Yksikään sahan-
omistaja ei uskalla tehdä pitkän 
tähtäimen investointeja, jos raa-
ka-ainepohja alkaa yhtäkkiä mu-
rentua. Meillä oli pitkälle eden-
neitä sahainvestointeja koskevia 
suunnitelmia, joihin meidän on 
nyt tehtävä muutoksia”, Sigvard 
Juto sanoo.

Krekula & Laurin toimitusjoh-
taja Gunnar Lauri on jo siirtä-
nyt sahan jatkuvan toiminnan yh-
teen vuoroon. 
”Ostamme itse puut pienmetsän-
omistajilta ja suoritamme hak-
kuut talviaikaan kahden hakkuu-
urakoitsijan kanssa”.  

Tämä artikkeli on suora kään-
nös ruotsalaisen Skogen - lehden 
artikkelista. Skogen - lehti vastaa 
naapurimaassa Metsälehteä Suo-
messa. Skogen - lehdeltä ja free-
lance toimittaja Lars Pekalta on 
tähän käännökseen ja julkaisemi-
seen saatu lupa syyskuussa 2019.

ohjois-Ruotsin puumarkkinat tutisevat perustuksiaan myöten.

(SCA 1 ) Svenska) Cellulosa Aktiebolaget SCA on ruotsalainen pehmopaperiyritys. Sillä on yli 50 000 työntekijää, ja yh-
tiön vuosittainen liikevaihto on noin 100 miljardia Ruotsin kruunua (10,5 miljardia euroa). 
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Metsäoppilaitoksen-
tiellä järjesteltiin 
vuoden 2019 aika-
na jo olemassa ole-

via rakennuksia uudelleen ja 
osa tiloista poistettiin käytös-
tä. Suurimpana muutoksena ra-
kentui uusi oppimisympäristö 
auto-, logistiikka- ja metsäaloille 
sekä raskaskoneasennukselle.

– Ajatuksena oli, että henki-
löstö, opiskelijat ja heidän eri-
lainen osaaminen kohtaavat yh-

SANNA-RIIKKA KOPONEN

teisissä tiloissa työskentelemäl-
lä, kiteyttää Gradia Jämsän reh-
tori Petteri Järvinen.

Uudet toimintamallit 
selkeyttävät
Metsäoppilaitoksentien oppi-
misympäristöjä sekä toimintoja 
uudistettiin ja selkeytettiin mo-
nin eri keinoin. Esimerkiksi lo-
gistiikan opiskelijat saivat uu-
det harjoittelualueet sekä met-

säalan opiskelijoiden harjoit-
telumetsään laadittiin uudet, 
oppilaiden ja opettajien yhtei-
set säännöt ja toimintamallit. 

–Jo olemassa olevia raken-
nuksia on modifioitu. Esi-
merkiksi entinen rakennus-
alan halli on nyt pienkonekor-
jaamo sekä paljon tilaa vaati-
vat simulaattorit ovat muutta-
neet väljempiin tiloihin, ker-
too koulutuspäällikkö Seppo 
Savo Gradia Jämsästä.

Gradia

Yläkampuksen merkittävin uudistus on 
upouusi tekniikan halli, jonne rakentui uusi 
oppimisympäristö auto-, logistiikka- ja met-
säaloille sekä raskaskoneasennukselle. Uu-
det tilat pitävät sisällään muun muassa työ-
salit, pesutilat ja oppimislaboratorion. Myös 
Savo näkee uusissa tiloissa paljon hyvää: 

–Yhteisissä tiloissa henkilökunta lähestyy 
toisiaan entisestään ja he oppivat tuntemaan 
toisensa, mikä yhdistää ja kasvattaa tietotai-
toa. Yhdessä tekemisen kautta toimintamal-
leja sovelletaan, mikä tuo uusia ideoita, aja-
tuksia ja jopa uusia, innovatiivisia koulutuk-
sia.

Uusi oppimislaboratorio tuo teoriaopetuk-
seen visuaalisen näkökulman oppimiselle.

–Jatkossa pystymme tekemään esimer-
kiksi ajoneuvojen mittausharjoituksia virtu-
aalisessa todellisuudessa, suunnittelee Savo. 

Oppimisympäristö on tilana monipuoli-
nen ja sitä voidaan hyödyntää myös yritys-
koulutuksissa. 

Etuja niin opiskelijoille kuin 
henkilöstöllekin 
–Opettajien ammattitaito kehittyy, kun he 
työskentelevät samassa paikassa. Esimer-
kiksi kevyemmän ajoneuvotekniikan opet-
tajat oppivat raskaskalustosta ja päinvastoin, 
Petteri Järvinen sanoo. 

Opetuksessa päästään syvemmälle tilois-
sa huomioitujen tulevaisuuden opetustekno-
logian tarpeiden myötä, mikä tuo opettajan 
työhön myös uutta sisältöä.

Kun eri alat ovat saman katon alla, myös 
opiskelija näkee ajoneuvotekniikan moni-
puolisuuden. Yhteiset tilat mahdollistavat 
myös niin sanotun hybridikoulutuksen eli 
ristiin opiskelun, jossa esimerkiksi logistii-
kan opiskelija voi ottaa metsäalan opintoja. 
Ristiin opiskelu tukee opiskelijaa hänen am-
matinvalinnassaan, lisää osaamista sekä aut-
taa työllistymään. 

FinnMETKO2020-tapahtuma 
yläkampuksella
Koko Gradia Jämsän yläkampus metsiä 
myöten toimii tapahtumapaikkana myös 
Suomen suurimmalle raskaskonealan Finn-
METKO-tapahtumalle, joka järjestetään tu-
levana syksynä 3.–5.9.2020. 

Gradia Jämsän eri alojen opiskelijat ovat 
monipuolisesti mukana tapahtuman toteu-
tuksessa. Esimerkiksi matkailualan opiske-
lijat toimivat matkaoppaina tapahtuma-alu-
eelle kulkevissa busseissa ja pyörittävät ta-
pahtumatorpan nokipannukahvilaa. Kasva-
tus- ja ohjausalan opiskelijat järjestävät lap-
siparkin, liiketoiminnan opiskelijat toteutta-
vat asiakaskyselyn sekä puutarha-alan opis-
kelijat pitävät kasvihuonemyymälää. 
Gradian Jämsän opiskelijoille FinnMET-
KO-tapahtuma on hyvä kontakti yritysmaa-
ilmaan ja parhaimmillaan luo myös kesätöi-
tä opiskelijoille.

Gradia Jämsän uusi 
oppimisympäristö lisää 
sekä osaamista että 
yhteisöllisyyttä

Yhteinen 
oppimisympäristö, 
nykyaikaiset tilat ja 
tilojen käytettävyys 
olivat lähtökohtina 
Gradia Jämsän 
uudistetun Myllymäen 
”yläkampuksen” 
suunnittelussa.

Uudessa oppimislaboratoriossa voi seurata aitiopaikalta esimerkiksi ajoneuvoon tehtäviä mittausharjoituksia.
Gradia Jämsän uuden tekniikan hallin rakentaminen sujui hyvin. Opiskelijat, henkilöstö ja sidosryhmät pääsevät tutustumaan tiloihin maaliskuussa, jolloin vietämme 
avajaisia”, sanoo Gradia Jämsän rehtori Petteri Järvinen (vas.). Kuvassa myös Gradia Jämsän koulutuspäällikkö Seppo Savo.

Suunnittelun lähtökohtana uusitulle Gradia Jämsän oppimisympäristölle oli, että henkilöstö, opiskelijat sekä 
heidän erilainen osaaminen kohtaavat yhteisissä tiloissa työskentelemällä. 

Kun eri alat ovat 
saman katon alla, 

myös opiskelija näkee 
ajoneuvotekniikan 
monipuolisuuden.
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harjoitteita. Taitaja on hyvä kei-
no uudistaa omaa opetusta sekä 
testata osaston toimintaa. Gradia 
Jyväskylässä, logistiikalla kaik-
ki puhaltavat yhteen hiileen - ta-
pahtuma rakennetaan yhdessä, 
toteaa Syvänen.

Kaikille avoin ja 
maksuton tapahtuma
Jyväskylässä panostetaan la-
jien näyttävyyteen, vuorovai-
kutuksellisuuteen ja viihty-

vyyteen. Tavoitteena on saa-
da osallistujille kiinnostava ku-

va tulevaisuuden ammateista.  
– On upeaa nähdä kilpailijoiden 
kehittyminen omassa ammattitai-
dossaan sekä seurata heidän te-

Messu- ja tapahtuma-
keskus Paviljonki 
tarjoaa upeat puit-
teet suurtapahtu-

mien toteutukseen. Myös pal-
jon tilaa vaativat lajit, kuten 
metsäkoneen käyttö ja kulje-
tuslogistiikka saadaan toteutet-
tua näyttävästi Paviljongin ulko-
alueilla. 

Taitaja-tapahtuman taustaor-
ganisaationa toimii Skills Fin-
land ry.

SANNA-RIIKKA KOPONEN

Ammatillisen koulutuk-
sen yhtenä tehtävänä on vas-
tata nopeasti muuttuvan työ-
elämän tarpeisiin. Näin Tai-
taja2020 Jyväskylä -tapahtu-
man teemat ovatkin työelä-
män muutos, elinikäinen op-
piminen, kansainvälisyys se-
kä yrittäjyys. Ammatillisen 
koulutuksen kehittäminen ta-
pahtuu tänä päivänä yhä vah-
vemmin yhdessä työelämän 
kanssa. 

–Taitaja-tapahtuman kaut-
ta saamme muodostettua ja 
ylläpidettyä hyviä kumppa-
nuussuhteita, sanoo Taita-
ja2020 Jyväskylä -tapahtu-
man kilpailujohtaja, Gradian 
yhteyspäällikkö Maria Lin-
navirta.

Linnavirta korostaa Taita-
jan tarjoamia mahdollisuuk-
sia ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijoille, henkilös-
tölle kuin työelämällekin. 

Gradia

–Taitaja antaa mahdolli-
suuden kilpailemiseen ja it-
sensä kehittämiseen. Ta-
pahtuma tarjoaa niin lajivas-
taaville kuin muullekin op-
pilaitoksen väelle ainutlaa-
tuisen mahdollisuuden ke-
hittyä ammatillisesti. Ko-
ko Gradian toiminta siirtyy 
toukokuussa viikoksi Mes-
su- ja tapahtumakeskus Pa-
viljonkiin, jolloin kaikilla on 
mahdollisuus päästä osallis-

tumaan ja seuraamaan Taitaja-kil-
pailua sekä oheisohjelmia, sanoo 
Linnavirta. Tapahtuman suunnit-
telu ja järjestäminen liittyy kiinte-
ästi opetukseen koko Gradiassa.

Kilpailulajit järjestetään 
yhdessä työelämän kanssa
Kuljetuslogistiikkalajin lajivastaa-
va Tuomas Syvänen tavoittelee 
ikimuistoista ja näyttävää tapah-
tumaa. Kuljetuslogistiikan lajissa 
on uusia, monipuolisia tehtäviä, 
joita on lukumäärällisesti enem-
män aikaisempiin vuosiin verrat-
tuna. Mukana on rallista tuttu ”Po-
wer Stage”, josta kilpailijat voivat 
saada päivittäin lisäpisteitä. 

Tehtävät ovat suunniteltu niin, 
että ne ovat tutkinnon perustei-
den pakollisten tutkinnon osien si-
sällön mukaisia. Yhteistyökump-
paneiden toiveet on otettu huomi-
oon tehtävissä, ja kumppanit ovat 
vahvasti mukana niiden suunnitte-
lussa sekä toteutuksessa. 

– Kaikki tehtävät ovat haastavia 
ja niissä mitataan osaamista mo-
nipuolisesti. Tehtävän oikein suo-
rittaminen vaatii kiitettävän suori-
tuksen, toteaa Syvänen.

Yhteistyö kumppaneiden kans-
sa tuo lisäarvoa Gradian logistiik-
ka-alan opetukseen. Vastikkeeksi 
yritykset saavat muun muassa ar-
vokasta näkyvyyttä kohderyhmäl-
le, johon kuuluvat hei-
dän tulevaisuu-
den osaa-
jansa.

Gradia järjestää 
Taitaja2020-tapahtuman 
Jyväskylässä toukokuussa  
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia yhteistyökumppaneineen järjestää Suomen suurimman ammatillisen 
koulutuksen tapahtuman, Taitajan Messu- ja tapahtumakeskus Paviljongissa Jyväskylässä 11.–14.5.2020. 
Tapahtumassa nähdään noin 50 kilpailulajia sekä ammattinäytöstä, joissa mukana on noin 500 kilpailijaa. Lajit ovat 
rakentamisen, ravitsemuspalveluiden, auto- ja kuljetustekniikan, teollisuuden, palveluiden sekä informaatio- ja 
viestintäteknologian aloilta. Spesia järjestää erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille TaitajaPLUS-lajit, joissa lajina 
muun muassa logistiikka.

Uutena lajina Taitaja2020-ta-
pahtumassa Jyväskylässä on 
infrarakentaminen. Lajin nous-
tessa näytöslajista varsinaiseksi 
kilpailulajiksi lajin asema ja pro-
fiili kasvaa entisestään. Infrara-
kentamisen lajivastaavat Eija 
Kinnunen ja Riku Suojala ke-
hittävät lajiaan entistä ammatti-
maisemmalle tasolle ja mene-
vät avoimin mielin kohti tapah-
tumaa. 

–Koska lajimme on uusi, 
myös meille kaikki Taitaja-kil-
pailuun liittyvät asiat ovat uut-
ta. On hienoa olla toteuttamas-
sa lajiamme useiden yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, sanoo 
Kinnunen. 

Kumppanuuksien hankinta 
sekä yhteistyö on sujunut hy-
vin. Myös lajin tuomaristossa 
enemmistö tulee yritysmaail-
masta. Gradiassa maarakennus-
ta voi opiskella Gradia Jyväsky-
län Lievestuoreen kampuksella 
Laukaassa. 

Taitaja-kilpailutehtävien 
suunnittelu on hyvä tapa ke-
hittää oman oppilaitoksen ope-
tusta, opettajan ammattitaitoa 
unohtamatta.

–Olen saanut yhteistyökump-
paneilta uutta opetusmateriaa-
lia tuntiopetukseen ja saanut tu-
tustua uusiin laitteisiin. Oppi-
laamme testaavat kilpailutehtä-

vien osia opetuksen lomassa 
ja samalla olemme 

tiiminä ideoi-
neet uu-

sia 

kemistään. Innostus ja positii-
vinen energia Taitaja-tapahtu-
missa on ihan käsinkosketelta-
vaa, sanoo Linnavirta. 

Taitaja2020 Jyväskylä -tapah-
tumaan odotetaan 40  000 vie-
railijaa. 

– On hienoa saada tapahtuma 
Jyväskylään! Koko kaupunki tu-
lee täyttymään tämän päivän ja 
tulevaisuuden huippuosaajis-
ta. Olen ylpeä siitä, että saam-
me olla mukana tekemässä näin 
suurta tapahtumaa ja tehdä sa-
malla Gradiaa, Jyväskylää ja 
koko Keski-Suomea tunnetuk-
si, kertoo Linnavirta toivottaen 
kaikki tervetulleeksi avoimeen 
ja maksuttomaan Taitaja2020-
tapahtumaan.

Kilpailujohtaja Maria Linnavirta 
toivottaa kaikki tervetulleeksi 
avoimeen ja maksuttomaan 
Taitaja2020-tapahtumaan.  
Kuva Eerik Lappalainen.

Kuva: Tero Takalo-Eskola

Kuva: Tero Takalo-Eskola

Kuva: Tero Takalo-Eskola
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Vähäpäästöinen 
liikkuminen on ollut 

viime aikoina esillä monissa 
keskusteluissa, eikä syyttä. 
Pikkuhiljaa vaihtoehtoiset 

energiamuodot tulevat yleistymään 
liikenteessä. Kokeilimme yhtä 
vaihtoehtoa, sähkökäyttöistä 

pakettiautoa MAN 
eTGE:tä
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on 100 kW (136 hv) ja vääntöä he-
ti liikkeellelähdöstä 290 Nm. Täy-
si vääntömomentti saadaan ai-
kaan välittömästi auton lähtiessä 
liikkeelle.

Toimintasäde 323 V. suurjänni-
teakuilla on NEDC-päästömittaus-
tavalla reilut 170 kilometriä. Au-
ton ”tankkaaminen” sujuu vajaas-
sa viidessä ja puolessa tunnissa 
kun käytetään 7.2 kW vaihtovirta-
seinälatausyksikköä. Jos on kiire, 
voidaan käyttää 40 kW:n tasavir-
talaturia. Tällöin akuston varaus-
aste saadaan 40 minuutissa 80 % 
tasolle. Lataus onnistuu myös 230 
V. laitteella mutta tällöin lataus-
aika on huomattavan pitkä, jopa 
toista kymmentä tuntia. MAN ta-
kaa akustolle 8 vuoden / 160000 
kilometrin takuun. 

Valmistaja tarjoaa sähkökäyt-
töistä vaihtoehtoa kokonaispai-
noille 3.5 tonnia sekä 4.25 ton-
nia. Pakettiautoluokan kantavuus 
on tuhat kiloa, tavaratilan tilavuus 
10.7 kuutiota. Kuormatilan kor-
keus on 1.86 metriä. Valmistaja 
ei hyväksy autoa perävaunun ve-
toon johtuen esimerkiksi perävau-

Ohjaamossa auton voi-
manlähteen huomaa 
vain mittaristosta, no-
peusmittarin vieressä 

olevasta mittarista näkee ener-
giatason ja ajamisen vaikutuksen 
akuston lataustilaan. Käynnistä-
minen on helppoa, painan jarru-
poljinta ja käännän virta-avainta, 
suunnanvaihdin eteenpäin ja me-
noksi.

Sähköautolla ajamisessa enna-
koiva ajaminen on kova sana, jar-
rupolkimen oikealla, maltillisel-
la käytöllä kuljettaja voi muuttaa 
muutoin hukkaan menevän ener-
gian akustoa lataavaksi virraksi. 
Tätä liike-energian talteenottoa 
kutsutaan rekuperaatioksi. Kuljet-
taja oppii nopeasti niksit, joilla toi-
mintasädettä saadaan kasvatettua.

MAN eTGE:n litium ioni akusto 
on sijoitettu auton tavaratilan latti-
an alle. Matala painopiste vakaut-
taa ajamista. Auton omamassa on 
2530 kiloa ja kantavuus 970 kiloa. 
Eroa Diesel-käyttöiseen sukulai-
seen on noin viisisataa kiloa polt-
tomoottorin hyväksi. Etuvetoisen 
pakettiauton sähkömoottorin teho 

nu mäkilähtöön liittyvistä on-
gelmista. Perävaunun ylimää-
räinen paino rasittaa voiman-
siirtoa liikkeellelähtötilanteis-
sa johtuen suuresta vääntömo-
mentista heti moottorin alkaes-
sa toimimaan.

Kokonaisuudessaan sähkö-
käyttöinen pakettiauto tuntui 
toimivalta, autolla on helppo 
ajaa ja se liikkuu ripeästi. Rajoi-
tetun toimintasäteen takia kan-
nattaa suunnitella ajoreitti huo-
lella, toisaalta jakelukäyttöön 
tarkoitettu auto toimii usein ly-
hyillä matkoilla kaupunkialueil-
la. Auton hiljaisuus vakuuttaa, 
tällähän voisi tehdä töitä.

MAN eTGE
Moottori: Sähkömoottori 100 Kw • Vaihteisto: Portaaton, eteen/taakse
Kuormakorin tilavuus 10,7 M3 • Kuormakorin pituus: 3450 mm
Kuormakorin leveys: 1861 mm • Kuormatilan leveys: 1832 mm
Omamassa: 2530kg • Kantavuus: 970 kg
Kokonaismassa : 3500 kg • Myynti: K-Auto Oy

Pääsimme kokeilemaan tuoreeltaan, ensimmäisestä maahan tuo-
dusta erästä, nelivetoista, 150 hevosvoimaista pakettiautoa. Au-
tomatisoidulla, seitsemän nopeuksisella DSG-vaihteistolla va-
rustettu ajokki sopii mainiosti ripeään paketin kuljettamiseen. 

Mitään järkyttävän isoja muutoksia edeltävään mallistoon ei ole tehty. 
Muutoksen tuulia näkyy raikkaammassa ulkonäössä ja ohjaamon jär-
jestelyissä, jotka tuovat työkalun lähemmäksi henkilöautomaisuutta. 
Tunteen saa aikaan digitaalisuus, joka näkyy useissa yksityiskohdis-
sa kuten kojetaulussa.

Ajettavuudeltaan auto on huippuluokkaa, uuden sähkömekaanisen 
ohjaustehostimen ansiosta ohjattavuus tuntuu henkilöautomaiselta, täl-
lä on merkitystä, kun ensi kesänä pakettiautoilta poistuu ajoneuvokoh-
taiset nopeusrajoitukset. Vakiovarusteena olevan sivutuuliavustimen 
toiminta tuli tutuksi koeajon aikana olleessa syystuulessa. Ohjaamos-
sa asiat ovat kohdillaan, ajoasento on mainio myös isommallekin kul-
jettajalle. Kojetaulun toiminnot ovat saksalaiseen tyyliin selkeitä ja toi-
mivia. Talvella helpotusta kylmyyteen tuo ajastinkellolla varustettu li-
sälämmitin.

Tavarankuljetukseen tehty ajoneuvo tarvitsee kunnolliset kuorman-
varmistuspisteet sekä riittävästi avautuvat ovet. Volkswagenin uusin 
versio Transportterista täyttää nämä vaatimukset. Vaikka ohjaamosta 
käsin saa vaikutelman, että ajaa isokokoisella, mukavalla henkilöautol-
la, on kuitenkin kyseessä aito pakettien kuljetuksiin tehty ajokki. Koe-
ajetussa yksilössä oli ohjaamon ja tavaratilan välissä ikkunalla varustet-
tu väliseinä. Tämä mahdollistaa näkymän kuormatilaan ja myös sen lä-
pi auton taakse. Muutenkin näkymä auton ympärille, kiitos hyvien pei-
lien, on hyvää luokkaa.
Uusi Volkswagen T6.1 päivittää jo muutaman vuoden ikään tulleen kuu-
tossarjan malliston nykypäivään ja hiukan myös tulevaisuuteen, sen val-
mius toimia yhteistyössä erilaisten digitaalisten sovellusten kanssa on 
hyvä mutta kuitenkin valmistaja on saanut pidettyä autossa yllä tiettyä 
perinnettä. Kuljettajan sompaillessa autolla kylien ahtailla kujilla hän 
huomaa nopeasti millä ansioilla Volkswagenin pakettiautot ovat kerän-
neet mainetta kuljettajien keskuudessa.

Jo seitsemänkymmenen vuoden ajan Volkswagenin 
pakettiautot ovat liikuttaneet tavaraa. Ensimmäisestä 
Transporter-mallista lähtien, mallisarja vuorollaan, on auto 
ollut kansan suosikki ja yksi autoharrastajien lemmikeistä. 
Tänä vuonna markkinoille saapui auton versio T6.1.

Volkswagen T6.1 2,0 TDI 110 kW 4MOTION DSG
Moottori: 4 sylinteriä,2.0 litraa, 150 hevosvoimaa
Vaihteisto: DSG 7 nopeutta
Akseliväli: 3400 mm
Leveys 1 904 mm 
Korkeus 1 990 mm 
Pituus 4 904 mm.
Myynti: K Auto Oy | Volkswagen Hyötyautot

       Puhdasta liikkumista

       Puhdasta liikkumista

      Perinteet kunniaan

      Perinteet kunniaan

SAKARI KOKKONEN

SAKARI KOKKONEN
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Ensin Deere myi Joensuun kaupungille tontin, 
jolle Yrityskiinteistöt rakennuttaa uuden kiin-
teistön, joka tulee Deeren käyttöön. Tämä vii-
den miljoonan investointi valmistuu kesäkuus-

sa. Se laajentaa Green Park -toimittajapuistoa sekä ke-
hittää, keskittää ja tehostaa logistiikkaa.

– Kaupunki on todella yritysystävällinen. Aivan tehtaan 
välittömässä läheisyydessä toimivat, ratkaisevan tärkeät 
alihankkijat ovat todistetusti tehostaneet toimintojamme, 
toteaa tehtaanjohtaja Janne Haapasalo.

Sen lisäksi Deere investoi kolminkertaisen summan 
eli 15 miljoonaa omalle tontilleen. Vuokrattavaa ja omaa 
uutta lisätilaa tulee yhteensä 7 000 neliötä eli tuotantoala 
laajenee 2,5 hehtaarista 3,2 hehtaariin. 

Deeren oma investointi tarkoittaa sekä vähän vanhan 
purkamista että enemmän uuden rakentamista, ja lisäk-
si konehankintoja.

Viimeistelytila on alkanut käydä pieneksi. Harvesterei-
ta ja kuormakoneita tehdään molempia suunnilleen yhtä 
paljon, kahdeksan kappaleen päivätahtia.

Uudet ja modernisoidut tilat tuovat lisää liikkumatilaa 
ja valoa, mikä lisää turvallisuutta ja työviihtyvyyttä. Ko-
koonpanolinjalle rakennetaan jatkoa, mikä myös antaa 
liikkumavaraa ja varmentaa läpimenoa.

– Lisäksi rakennetaan kulkutasoja ja muita rakenteita, 
joilla lisätään työturvallisuutta.

Hitsausta roboteille

Komponenttivalmistukseen hankitaan lisäkapasiteettia 
niin koneistukseen kuin robottihitsaukseenkin. Toimit-
tajan vierailupäivänä kaksi uusinta robottihitsausasemaa 
on juuri asennusvaiheessa koekäyttöä vaille.

– Robottien osalta ei pidä kysyä montako työpaikkaa 
ne vievät, vaan pohtia miten ne lisäävät kannattavuutta ja 
säilyttävät työpaikkoja, muistuttaa Haapasalo.

Robotiikka on mahdollistanut myös sen, että aiemmin 
muualla Euroopassa alihankintana tehdyt kuormatilat 
voidaan nyt tehdä omalla tehtaalla, mikä on puolestaan 
lisännyt työpaikkoja täällä.

– Meille suurin juttu on se miten osaajia riittää. Hit-
saajatkin on onnistuttu meille löytämään, vaikka yleises-
ti heistä onkin puutetta ollut.

Tällä hetkellä Deere työllistää joensuussa aika tarkasti 
500 henkeä, viimeksi suurempia määriä lisää on palkat-
tu vuonna 2018. Yhteistyötä naapurissa olevan ammatti-
opisto Riverian kanssa tehdään tiiviisti, työssäoppijoita 
on tehtaalla käytännössä koko ajan.

Ulkomaista työvoimaa ei ole tarvinnut vielä rekrytoi-
da. Yksittäisiä venäläisiä ja muitakin kansallisuuksia on, 

mutta he ovat tulleet maahan kukin omia polkujaan. Esi-
merkiksi ammattiopistolle tulee ulkomailta opiskelijoita, 
jotka voivat sitten päätyä jäämään Joensuuhun töihin.

Tieto kulkee

Alihankkijoita ja tavarantoimittajia on kaikkiaan satakun-
ta, joista kriittisimmät puolenkymmentä naapurissa eli 
Green Park –yrityspuistossa. Komponenttien saatavuus 
on kannattavuuden ja tehokkuuden perusta. Fyysisen lä-
heisyyden lisäksi siinä logistiikkaa tehostavat myös mo-
net tietotekniset ratkaisut.

Tiedonkulku on ratkaisevassa osassa myös toimin-
nanohjauksessa tehtaan sisällä. Jokainen tietää mitä te-
kee, mikä varmistetaan osastoittain ja linjapaikoittain, 
niin tietotekniikan ja näyttöjen kuin esimerkiksi vuo-
ronvaihtotilanteessa kasvokkain pidettävien palaverien-
kin avulla. 

Jokainen kone kootaan asiakkaiden tilausten perus-
teella, muuttuvia tekijöitä on paljon, joten tiedonkulun 
tarkkuus on ratkaisevan tärkeää.

– Yhä enemmän täällä käy asiakasryhmiä seuraamas-
sa koneiden tekemistä, viime vuonna taisi käydä yhteen-
sä tuhatkunta vierasta, tehtaanjohtaja summaa. Joskus 
voi vierailu osua omankin koneen tekemisen vaihee-
seen.

Tapaamisiin Metkossa

Tehtaan tulevaisuudennäkymät ovat hyvät myös tilaus-
kirjojen valossa. Käytännössä juuri alkanut vuosi on pit-
källe myyty. Lokakuussa päättyneellä tilikaudella tehtiin 
kaikkien aikojen ennätystulos, aiempi ennätys oli yli 10 
vuoden takaa, lamaa edeltäneeltä vuodelta 2008. 

– Markkinoilla on ollut epävarmuutta viime keväästä 
lähtien, mutta meillä se ei vielä ole juurikaan näkynyt. 

Kaikkiaan metsäkoneita tältä tehtaalta on lähtenyt yli 
32 000 kappaletta. Päivätahti on kahdeksan kappaletta, 
läpimenoaika kahdeksan työpäivää. Näissä tahdeissa py-
sytään myös uudistuksien jälkeen, vaikka investoinnit 
mahdollistavat tarvittaessa myös tuotannon lisäämisen.

Osa koneistuksesta, hitsaamosta ja roboteista tekee 
töitä kokoaikaisesti 24/7, kokoonpano kahdessa vuo-
rossa.

John Deere Forestry Oy tulee perinteisesti FinnMet-
koon tutulle osastopaikalleen. Mitä uutta osastolla näh-
dään, on luonnollisesti tässä vaiheessa vielä salaisuus.
- Aika lailla totuttuun tapaan esitellään uutuuksia ja tava-
taan yrittäjiä, sanoo maajohtaja Mika Hannonen.

Tuotantoennätys osoittaa laajennuksen  
tarpeellisuuden

Viime keväänä John Deere Forestry Oy ja Joensuun 
Yrityskiinteistöt Oy tiedottivat investoinneista, joilla 
metsäkoneiden valmistusta kehitetään yhteensä 20 
miljoonalla eurolla vuosien 2019 – 2021 aikana.

Kokoonpanolinjalle saadaan uudistuksilla väljyyttä ja paremmat työskentelyolosuhteet.
Tässä kokoonpanon vaiheessa koneet saavat pyörät alleen ja ovat valmiita koekäyttöön.

”Kittijuna” on trukkia tehokkaampi ja turvallisempi tapa kuljettaa osakokonaisuuksia.

Deeren Joensuun tehtaan johtaja Janne Haapasalo sanoo, että uudistukset tehtaalla tuntuvat 

koneyrittäjälle asti. Esimerkkejä tässä muovin alla: kun hydrauliikan kokoonpano tapahtuu entistä 

puhtaammissa tiloissa, se varmistaa osaltaan hydraulijärjestelmän puhtauden ja parantaa metsäkoneen 

toimintavarmuutta.

Päivittäisjohtamisen huone on tehtaan toiminnanohjauksen keskus.

Hitsausrobotti työssään.

RIITTA MIKKONEN

John Deere Forestry Oy, Joensuu
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luksi lentokonetehdas val-
misti osia Tampellan vetu-
reihin, mutta melko pian 
suunniteltiin ja valmistettiin 
myös omia dieselvetureita ja 
muuta rautatiekalustoa.  

Ensimmäinen kumipyö-
räalustainen innovaatio oli 
sahoille ja satamiin tarkoi-
tettu lukki eli alkuperäisel-
tä kutsumanimeltään ”saha-
auto”, josta kehitetyt kontti-
lukit ovat edelleen mukana 
Carcotec-konsernin Tampe-
reella valmistettavassa Kal-
mar-tuotesarjassa. Lukkien 
lisäksi samalle asiakaskun-
nalle alettiin valmistaa myös 
trukkeja sekä kurottajia ja 
70-luvun alussa tuotantoon 
otettiin ensimmäinen pyörä-
kuormaaja, Valmet 1200.

– Suositun Allis 645 -mal-
lin kokoinen ja näköinen 
Valmetin runko-ohjattu pyö-
räkuormaaja oli n. 13 ton-
nin painoinen malli 1200 ja 
se oli varustettu Perkins- tai 
Volvo-moottorilla sekä ZF:n 
akseleilla ja vaihteistolla, 
kertoo myynnistä vastan-
neen Vantaan Traktorikes-
kus Oy:n huoltopäällikkönä 
vuosina 1976 – 1981 toimi-
nut Seppo Hakku.  

– Myöhemmin käytettiin 
myös Clarkin ja Allisonin 
vaihteistoja sekä Valmetin 
611 CS -moottoria.  

– Ja kun Hankkija laajensi 
toimintaansa maarakennus-
puolella, siirryimme koko 
Traktorikeskuksen poruk-

Valmet - lentokonetehtaan pyöräkuormaaja
Sotien jälkeen perustettiin Tampereelle 
Valtion Metallitehtaat jatkamaan mm. 
sinne 30-luvun alussa siirretyn Valtion 
Lentokonetehtaan toimintaa ja vuonna 
1951 tästä yhtiöstä tuli osa Valmetia.  
VMT:n perustamisen yhtenä syynä oli 
ajatus saada myös ilmailuteollisuuden 
tuotteita osaksi sotakorvauksia – lähinnä 
harjoituslentokoneiden muodossa – 
mutta niitä Neuvostoliitto ei tilannut.  
Kun myöskään kotimaiset ilmavoimat 
eivät rahoituksen puuttuessa pystyneet 
hankkimaan uutta kalustoa, piti 
Tampereella kehittää jotakin muuta.

Suomalaisen maarakennuskonevalmistuksen historia

ka sinne vanhoina työnteki-
jöinä, mutta vähän myöhem-
min minut kutsuttiin Machi-
nerylle, joka oli ottanut Län-
nen koneiden edustuksen 
rinnalle myös Valmetin pyö-
räkoneet hoitoonsa vuonna 
1981, muistelee Hakku.  

Valmetin pyöräkuormaa-
jan tärkeimmiksi asiakkaik-
si muodostuivat 70-luvulle 
tyypillisesti kotimaista teol-
lisuutta suosineet valtion ja 
kuntien organisaatiot, min-
kä lisäksi kone löysi tiensä 
sahoille ja teollisuuteen siel-
lä aikaisemmin olleiden Val-
met-materiaalikoneiden ta-
paan.  Myös armeijan pio-
neerijoukoille hankittiin ul-
komaisen kaluston korvaa-
jiksi kotimaisia Tampereen 
kuormaajia.  TVH:n tiemes-
taripiireillä oli aikaisemmin 
ollut mm. Syväsen valmis-
tamia James-etukuormaa-
jatraktoreita hiekoitushie-
kan ja suolan varastoilla ja 
sinne Valmet lanseerasi seu-
raavaksi n. 10-tonnisen Val-
met 800-mallin, jossa oli yh-
tiön oman moottoritehtaan 

4-pyttyinen 411 CS -moot-
tori, Caterpillarin akselit ja 
Clarkin vaihteisto.
– 1200-mallin jälkeen val-
mistettiin kehitysversiota 
1200 B ja sen jälkeen hie-
man tehokkaampaa ja pai-
navampaa mallia 1400, joka 
oli ulkoisesti saman näköi-
nen.  Ja lopuksi eräiden asi-
akkaisen toivomuksesta ke-
hitettiin vielä ulkoisestikin 
modernisoitu n. 16-tonni-
nen malli Valmet 1600, mut-
ta sen valmistus jäi muuta-

KALEVI KAIPIA 

Aluksi Valmetin pyöräkuormaajat myytiin keltaisina, mutta viimeisinä valmistusvuosina väriksi vaihtui punainen. 
Kuvan 1200 B on edelleen työkunnossa pihakoneena ja lumitöissä.

Pienemmän kuormaajamallin esitteessä 
kerrotaan näppärän palvelukoneen 
ominaisuuksista.  Tyypillisesti Valmet 800 
löytyi 80-luvun alussa tiemestaripiirin 
hiekoitushiekka- tai suolavarastolta

maan kappaleeseen, kertoo Seppo Hak-
ku.  – Pienemmästä koneesta parannet-
tu 900-malli ehti myös markkinoille en-
nen tuotannon lopettamista ja senkin 
tärkein asiakas oli TVH:n seuraajaksi 
perustettu TVL ja sen tiemestaripiirit.  

– Pyöräkuormaajien valmistus Tam-
pereella jatkui aina vuosiin 1985 -1986 
asti, minkä jälkeen niiden valmistus lop-
pui ja Valmet Oy keskittyi materiaalin-
käsittelykoneisiin, sanoo Seppo Hak-
ku.  Erinäisten yritysjärjestelyjen jäl-
keen materiaalikoneet kuuluvat nykyi-
sin Carcotecin Kalmar-liiketoiminta-
ryhmään.
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Yhdysvaltalainen Caterpil-
lar on maailman johtava 
kaivos- ja maanrakennus-
koneiden, diesel- ja maa-

kaasumoottoreiden, teollisten kaa-
suturbiinien sekä diesel -sähköis-
ten veturien valmistaja. 

Caterpillar tuotteita myydään 
maailmanlaajuisesti itsenäisten 
dealereiden ja service-kumppanien 
kautta. Stefan Sutter, Avesco CEO 
kertoo, että Caterpillar on kehittä-
nyt Eurooppalaista dealer-verkosto-
aan viimeisen viiden vuoden ajan. 
Olemme ylpeitä saatuamme ot-

tuote- ja palveluhakemisto

KONEYRITTÄJÄ 2/2020 Ilmestyy 30.3. 
Aineistopäivä on 6.3. 

Ota yhteys: Tapio Hirvikoski, puh. 
040  9009  417 

tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

075 326 6222 | 040 179 7238 
040 179 0019 | 040 179 8108 

www.steelwrist.com

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY
Kourat 6-32 t AU

TO CONNECTION

STEELWRIST

Koneyrittäjien 
Maarakennuspäivät 

3.4.2020 Tampereella
www.koneyrittajat.fi/maarakennuspaiva

6

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

Metsä- ja maanrakennuskoneiden kuljetusautot.
Monipuolinen valikoima ja yksilöllinen suunnittelu.

Teemme myös akselivälimuutokset, koneistukset, korjaukset ja huollot.

taa vastuulle ensin Baltian maiden 
ja nyt Suomen edustukset. Näin 
voimme olla aktiivinen toimija ke-
hityksessä ja siitä seuraavan loppu-
tuloksen muodostamisessa.

Avesco Groupin omistaja Da-
niela Aeschlimann-Schneider ko-
rostaa, että tämän maantieteelli-
sen laajentumisen jälkeen Avesco 
pysyy edelleen perheyrityksenä, 
joka on vahvasti sitoutunut Suo-
men markkinaan. Tunnistettavis-
sa olevan asiakkaan lisäarvon luo-
minen pysyy Avescon ja sen kaik-
kien työntekijöiden päätavoitteena.

FOREXPO.FR

EUROOPPALAISET METSÄNHOITO- JA 
METSÄTALOUSMESSUT

17.>19.
KESÄKUUTA

2020

MIMIZAN
(Ranska)

Avesco aloitti Caterpillarin edustajana Suomessa 1.1.2020
Avesco on ottanut vastuulleen Caterpillar tuotteiden jakelun 
Suomen markkinoille. Tämä sopimus laajentaa Avescon 
yhteistyötä Caterpillarin kanssa. Sveitsin, Viron, Latvian ja 
Liettuan lisäksi Avesco palvelee 1.1.2020 alkaen myös Suomen 
markkinoita Caterpillar tuotteiden osalta. 

Avescon laajentumista Suomen markkinoille 
oli esittelemässä vasemmalta Avesco Groupin 
toimitusjohtaja Stefan Sutter, omistaja Daniela 
Aeschlimann-Schneider, Avesco Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Teemu Raitis, Kimmo Ahonen, 
Markus Leppänen ja Roope Lahti.

Avesco Oy:n toimitusjohtajana 
Suomessa aloittaa 1.2.2020 Tee-
mu Raitis. Hän on koulutuksel-
taan sähkötekniikan DI ja KTM. 
Hänellä on laaja kokemus liik-
kuvien työkoneiden liiketoimin-
nasta. Teemu Raitis totesi, et-
tä hän on todella innoissaan täs-
tä mahdollisuudesta päästä joh-
tamaan uutta Avesco Oy:tä Suo-
messa. Wihurin Tekninen Kaup-
pa on edustanut Caterpillaria pit-
kään Suomessa ja kehittänyt laa-
jan asiakaskunnan sekä kyvyk-
kään organisaation. 

Avesco Oy:llä on erinomaiset 
mahdollisuudet tehdä CAT brän-
distä entistäkin vahvempi Suo-
messa. Odotan innolla työskente-
lyä Avesco tiimin kanssa, tavoit-
teinamme menestyä liiketoimin-
nassa sekä tehdä Avesco Oy:stä 

hyvä paikka työskennellä, lisäsi 
Teemu Raitis.

Avesco on sveitsiläinen vuonna 
1869 toimintansa aloittanut perhe-
yritys. Sveitsissä Avesco tekee tek-
nistä kauppaa arvostetuilla tuote-
merkeillä ja on johtavassa roolis-
sa maanrakennusalan koneiden 
myynti- ja vuokrausmarkkinoilla.

Yhteistyö Caterpillarin kanssa 
on keskeinen peruspilari ja sitä on 
kehitetty jo yli 88 vuoden ajan. 

Avescolla on erittäin vahva ase-
ma myös voimalaitosmarkkinoilla, 
jonka lisäksi se tarjoaa markkinoil-
le laajaa teollisuuskäyttöisten truk-
kien valikoimaa. Avesco panostaa 
erityisesti asiakaspalveluun. Aves-
co Group toimii Sveitsin lisäksi 
Baltian maissa ja Itävallassa, missä 
kaikissa se omaa vahvan aseman 
markkinoilla.

Avesco Finland 
Oy on aloittanut 
Cat koneiden 
jälleenmyynnin 
Suomessa 
1.1.2020. Uusi 
toimitusjohtaja 
Teemu Raitis aloitti 
helmikuun alussa.

Sisu tarjoaa raskaan kalus-
ton valikoiman metsätalo-
uden ja maanrakentamisen 
tarpeisiin, ja nämä alat ovat 

merkittäviä Varsinais-Suomessa. 
Sisu Auto tehostaa samalla 

omaa myyntiverkostoaan lisää-
mällä myyntivoimaa Uudenmaan 
alueelle. Samuli Suomi vas-
taa 1.1.2020 alkaen Länsi-Uuden-
maan SISU Polar kuorma-auto-
myynnistä.

Sisu Auto 
vahvistaa 
kotimaan 
myyntiään
Oy Sisu Auto Ab ja Suvanto 
Trucks Oy ovat solmineet 
jälleenmyyntisopimuksen 
SISU Polar kuorma-autojen 
myynnistä Varsinais-Suomen 
alueella.

Nuorkauppakamari ry:n puheenjoh-
taja Tiina Mikkonen puheessaan. 

– Myös maakuntamme yhteisiin 
asioihin Mia Mantsinen osallistuu 
aktiivisesti, toimien mm. Pohjois-
Karjalan kauppakamarin hallituk-
sessa toisena varapuheenjohtajana, 
Mikkonen totesi lopuksi.

Maakunnan kehittäjiä eri 
elämänalueilta
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja 
Joensuun Nuorkauppakamari ry 

Mia Mantsinen luotsaa 
globaalisti toimivaa ja 
550 henkilöä työllis-
tävää konsernia Lipe-

ristä. Välikankaalla valmistetaan 
materiaalinkäsittelykoneita ja sa-
tamanostureita, joita on toimitettu 
pian 30 maahan. Logistiikkapalve-
luita yritys tarjoaa Suomessa ja Ve-
näjällä. Vuosi 2019 oli vauhdikas, 
sillä yritys toteuttaa 12 miljoonan 
investointia tehtaaseensa. Lähi-
vuosien tavoitteena on liikevaih-
don tuplaaminen, kertoi Joensuun 

Jättinostureiden Mia Mantsinen 
on Pohjois-Karjalan Maakunnan 
kehittäjä 2019
Mantsinen Group Ltd Oy:n toimitusjohtaja Mia Mantsinen palkittiin 
Pohjois-Karjalan Maakunnan kehittäjänä 2019 lauantaina 4. 
tammikuuta Polvijärvellä pidetyssä juhlatilaisuudessa. Valintaraati 
kiitteli erityisesti Mantsisen rohkeaa uudistajan asennetta. Yritys 
on kasvanut kotimaisesta materiaalinkäsittelijästä erittäin vahvaksi 
vientiyritykseksi, joka on tunnettu jättimäisistä satamanostureista.

myöntävät vuosittain Maakun-
nan kehittäjä -palkinnon poh-
joiskarjalaiselle henkilölle 
tai taholle, joka on kyseisenä 
vuonna esimerkillisesti edes-
auttanut maakunnan kehitystä 
ja omalla toiminnallaan vaikut-
tanut maakunnan positiiviseen 
eteenpäin menoon.

– Palkinnon tavoitteena on 
herätellä maakunnan asukkai-
ta työskentelemään yhteisen 
ja yhä paremman Pohjois-Kar-
jalan hyväksi. Kehittäjäpalkin-
non saaja on samalla myöntei-
nen esimerkki maakunnan me-
nestyksestä, taustoitti maakun-
tahallituksen 1. varapuheenjoh-
taja Jouni Martiskin.

Maakunnan kehittäjä -palkin-
non valintaraadissa ovat edus-
tettuna maakuntaliiton ja Nuor-
kauppakamarin ohella Karelia-
ammattikorkeakoulu, ELY-kes-
kus, Finnvera, Itä-Suomen yli-
opisto, JOSEK, kauppakamari, 
KETI, koulutuskuntayhtymä, 
PIKES, Pokali, taidetoimikun-
ta, Taito Pohjois-Karjala ry se-
kä yrittäjäjärjestö.

www.kaarirakenne.fi
facebook.com/kaarirakenne
.instagram.com/kaarirakenneoy

PYYDÄ TARJOUS sinulle sopivasta halliratkaisusta! Jere Kujanpää 045 875 5501
www.kaarirakenne.fi    kaarirakenne     kaarirakenneoy
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lussa toisi merkittäviä ilmastohyö-
tyjä, jos sähkö itsessään tuotetaan 
fossiilittomasti.

'Volvo Trucksin raskaita säh-
kökäyttöisiä maansiirto- ja alueja-
keluautoja koskevat suunnitelmat 
alkavat siitä, että valikoitu joukko 
eurooppalaisia asiakkaita ottaa pie-
nen määrän sähköajoneuvoja pilot-
tikäyttöön. Laajempi kaupallistami-
nen on luvassa myöhemmin.

Monet tekijät vaikuttavat sii-
hen, kuinka nopeasti sähköistymi-
nen tapahtuu. Yhtäältä latausinfra-
struktuuria on kasvatettava mer-
kittävästi, ja toisaalta on huoleh-
dittava siitä, että alueellisten säh-
köverkkojen siirtokapasiteetti riit-
tää pitkällä aikavälillä. Taloudel-
lisia kannustimia tarvitaan, jotta 
kuljetusyritykset lähtevät nykyistä 
sankemmin joukoin investoimaan 
sähköajoneuvoihin. Kuljetuspalve-
luiden ostajat voivat myös kantaa 
kortensa kekoon tarjoamalla pi-
dempiä sopimuksia ja olemalla val-
miita myös maksamaan kestävistä 
kuljetuksista. Monilla kuljetusyri-
tyksillä katteet ovat hyvin pieniä, 
joten kaikkien uusien investointi-
en on oltava kannattavia. 

Kuljetusalan kasvavan sähköis-
tymisen rinnalla myös polttomoot-
toreiden tehokkuuden parantami-
sella on keskeinen rooli kuorma-
autoilla ajettavissa kaukokuljetuk-
sissa pitkälle tulevaisuuteen.

– Nykypäivän kuorma-autojen 
moottorit osaavat muuntaa mo-
nenlaisia energiamuotoja tehok-
kaasti käyttövoimaksi, sillä niis-
sä voidaan käyttää dieseliä tai mo-
nia uusiutuvia polttoaineita, kuten 
nesteytettyä biokaasua tai HVO:ta 
(uusiutuvaa dieseliä). Teknologias-
sa on myös paljon jatkokehityspo-
tentiaalia.

Volvo kuorma-autot 
vaihtoehtoisilla 
polttoaineilla
Volvo FL Electric ja Volvo FE Elec-
tric. Molemmat kuorma-autot ovat 
täysin sähkökäyttöisiä, ja ne on tar-
koitettu esimerkiksi kaupunkiym-

Volvo Trucks on kehittänyt 
kaksi maansiirto- ja alue-
jakelutehtäviin tarkoitet-
tua sähkökäyttöistä kon-

septiautoa tarkoituksenaan tutkia 
ja esitellä sähköistymisen mahdol-
lisuuksia.

Näillä sähkökäyttöisillä konsep-
tiautoilla Volvo Trucks pyrkii tut-
kimaan ja esittelemään erilaisten 
ratkaisujen käyttömahdollisuuk-
sia sekä kartoittamaan markkinoi-
den ja yhteiskunnan kiinnostusta.

Volvolla uskotaan, että raskaissa 
sähkökuorma-autoissa on valtavas-
ti pitkän aikavälin potentiaalia alue-
kuljetus- ja maansiirtokäytössä. 

Latausinfrastruktuuria on laa-
jennettava nopeasti, jotta sähkö-
kuorma-autojen kysyntä saadaan 
kasvuun, kerrotaan Volvolta. Ym-
päristö- ja ilmastojalanjäljeltään 
kevyempiä uusia ajoneuvoja valit-
sevia kuljetusyrityksiä voisi myös 
palkita edelläkävijyydestä nykyistä 
tuntuvammilla taloudellisilla kan-
nustimilla.

Raskaat sähkökuorma-autot voi-
vat parantaa kuljettajien ja raken-
nusalan työntekijöiden työympäris-
töä, sillä käytön aikana pakokaasu-
ja ei synny ja melutaso on alhainen. 
Ensin mainittu vaikuttaa merkittä-
västi etenkin sellaisten kaupunki-
en ilmanlaatuun, joissa rakennus-
hankkeita on meneillään useita. Ja 
koska meluhaittaa ei synny, vuo-
rokauteen saadaan myös mahtu-
maan enemmän kuljetusajotunte-
ja. Tämä puolestaan mahdollistaa 
toimintojen tehostamisen esimer-
kiksi kaupunki- ja taajama-aluei-
den suurissa rakennushankkeissa 
ja kuljetuksissa.

Kuljetusalan kokonaisilmas-
tovaikutuksia voidaan pienentää 
merkittävästi käyttämällä raskai-
ta sähköajoneuvoja aluejakelussa. 
Valtaosa EU-alueen kuorma-autol-
la ajettavista tavarakuljetuksista on 
nimenomaan aluekuljetuksia.

Euroopassa on valtava määrä 
aluejakeluun käytettäviä kuorma-
autoja, joilla ajetaan keskimäärin 
80 000 km vuodessa. Sähköajo-
neuvojen käytön kasvu aluejake-

päristössä tapahtuvaan paikallisjake-
luun ja jätehuoltoon.

Volvo FH LNG ja Volvo FM LNG. 
Raskaisiin kaukokuljetuksiin tarkoi-
tettu Volvo FH ja raskaisiin aluekul-
jetuksiin tarkoitettu Volvo FM käy-
vät nesteytetyllä maakaasulla tai bio-
kaasulla.

Volvo FE CNG. Paineistetulla maa-
kaasulla tai biokaasulla käyvä Vol-
vo FE on tarkoitettu paikallisjakelu- 
ja jätehuoltotehtäviin.

Volvon uusi logistiikkakeskus

Volvo Trucksin uusi logistiikkakes-
kus on juuri avattu Vantaalle Osuma-
kujalle. Uusi keskus parantaa vara-
osalogistiikan laatua, tehokkuutta ja 
kapasiteettia, mikä tarkoittaa Volvon 
huoltoverkoston asiakkaille entistä 
parempaa palvelua.

Tämä tukivarasto palvelee Suo-
men markkinoiden lisäksi Baltian 
maita sekä tukee Volvon Venäjän 
toimintoja. Suomen Volvo huolto-
verkostolla käytössä on omaa ko-
koa suuremmat varaosavalikoi-
mat, koska sama logistiikkakes-
kus palvelee myös lähialueita. 
Uuden kiinteistön kokonaispinta-
ala on 4 000 neliömetriä.

Kyseessä on perinteinen vara-
osavarasto, jossa keräys hoide-
taan manuaalisesti pientavara- ja 
lavatavarahyllyistä. Näin voidaan 
varmistaa käyttövarmuus kaikis-
sa tilanteissa. Jakelukeskuksesta 
lähtee joka päivä toimituksia kai-
kille Volvo Group Trucks & Bu-
ses jälleenmyyjille. Pitkiä aukiolo-
aikoja täydentää päivystys, joka 
palvelee asiakkaita 24/7/365-pe-
riaatteella. 

Volvo Trucks esitteli raskaat sähkökäyttöiset konseptiautot 
maansiirtoon ja aluekuljetuksiin
Kuinka raskaan tavaraliikenteen ympäristö- ja ilmastovaikutuksia 
voidaan pienentää, kun kuljetuspalveluiden kysyntä jatkuvasti 
kasvaa? Kaupunkikuljetuksiin tarkoitettujen sähkökuorma-
autojen myynnin hiljattain aloittanut Volvo Trucks uskoo, että 
sähköistymisestä voi tulla kilpailukykyinen vaihtoehto myös 
raskaammissa kuorma-autoissa. 

Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja ja Volvo Trucks Europen Pohjoisen organisaation 
toimitusjohtaja Magnus Björklund esitteli Volvon kehitystä ja sähköisten 
ajoneuvojen tuloa. Taustalla uusi Volvo FE Electric sähköinen kuorma-auto. 

Myös uusi sähköllä 
toimiva Renault Z.E. 
pakettiauto oli esillä. 

Volvon kuorma-auto ja bussipuolta palveleva uusi varaosavarasto on 
avattu Vantaalle. Varaosat saa nyt entistä nopeammin ja helpommin koko 
Suomeen.

Vaihto-osa tarkoittaa käy-
tettyä ja kunnostettua 
komponenttia. Vaihto-
osa on uutta komponent-

Metsäkoneiden vaihto-osien 
valikoima nyt netissä

Koneosapalvelu on metsäkonealan kokenein käytettyjen 
osien kunnostaja ja myyjä. Vuosikymmenten aikana kertynyt 
asiantuntemus on luonut tehokkaan hydrauliikkakomponenttien, 
voimansiirron ja puutavaranostureiden vaihto-osakonseptin. 
Uusi vaihto-osien nettikuvasto tekee varastovalikoiman selailun 
helpoksi asiakkaille.

tia edullisempi ja myös ympäris-
tön kannalta järkevä tapa toimia, 
koska rikkoutunut osa korjataan 
uudelleen käytettäväksi. Valmiik-

si kunnostettuja vaihto-osia löy-
tyy suoraan Kopan varastosta, 
joten se on usein nopein ja edul-
lisin tapa saada rikkoutunut ko-
ne takaisin töihin. 

Koneosapalvelun vaihto-osa-
kunnostuksessa käytetään alku-
peräisiä valmistajan varaosia, se-
kä voimansiirron ja nostureiden 
komponenteissa tarvittaessa 
omavalmisteosia ja kunnostettu-
ja osia. Tarvittavat koneistukset 
ja hitsaukset tehdään joustavas-
ti omassa konepajassa ja koeajot 
omissa koeajopenkeissä. Kun-
nostusprosessissa dokumentoi-
daan tehdyt työt, vaihdetut osat 
ja koeajon tulokset. Vaihtokom-
ponenteille myönnetään takuu.

Vaihto-osien 
varastovalikoima julkaistu 
netissä
Koneosapalvelu on julkaissut 
joulukuussa 2019 uuden netis-
sä selailtavan tuotekuvaston 
vaihto-osista. Kuvaston tuote-
tiedot päivittyvät  kerran vuoro-
kaudessa, joten verkossa voi se-

lailla vaihto-osien varastovali-
koimaa lähes reaaliajassa. Ku-
vastosta löytyy valmiiksi varas-
toon kunnostetut metsäkonei-
den vaihto-osat: hydraulipum-
put ja -moottorit, venttiilit, jako-
laatikot, perät, pylväät ja kään-
tölaitteet. Tuotteita voi hakea 
kätevästi peruskonemerkin tai 
vaikka yksittäisen tuotekoodin 
avulla. Uusi nettipalvelu on no-
pein tapa vilkaista Kopan va-
rastotilannetta koneen remont-
titarpeen yllättäessä ja lähettää 
saman tien tarjouspyyntö sopi-
vasta vaihto-osasta - Kannattaa 
ehdottomasti tutustua! 

Huoltopalvelut toimivat to-
ki entiseen tapaan myös niil-
le asiakkaille, jotka eivät halua 
valmiiksi kunnostettua osaa va-
rastosta, vaan korjauttavat mie-
luummin oman komponenttin-
sa takaisin omaan käyttöönsä

Uuteen kuvastoon pääsee ko-
tisivun www.koneosapalvelu.
fi kautta klikkaamalla oranssia 
”Tuotekuvasto” nappia tai suo-
raan osoitteesta https://kone-
tarvikkeet.fi/
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Koneyrittäjän 
Työpäiväkirja 2020

Koko A4 (210 x 297 
Hinta 7 € (+alv ) /kpl

Tuotteisiin 
lisätään 

toimituskulut, 
minimiveloitus 5 € 

/tilaus

Tilaukset 
toimisto@

koneyrittajat.fi
✆ 040 9009410

koneiden huolto- ja varaosapal-
veluista. ”Oman alueemme ko-
neurakoitsijoiden menestymi-
nen on meille Wetteri Powerilla 
elintärkeää. 

RealMachinery Oy on valta-
kunnallinen täyden palvelun ko-
netalo, joka myy, vuokraa, huol-
taa, korjaa sekä varustelee ko-
neet jokaiseen käyttötarkoituk-
seen. Konetaloon kuuluu Real-
Machineryn lisäksi Dae-Tek Oy, 
jolla on yli 30 vuoden kokemus 
konekaupasta ja maahantuon-
nista sekä nostokalustoon eri-
koistuneet RealLift Oy ja Keslift 
Oy. Konserniin kuuluvat myös li-
sälaitekauppaan keskittyvä Real-
Parts Oy sekä Suomessa kone-
vuokraukseen keskittyvä Real-
Rental Finland että Ruotsissa ko-
nevuokraukseen keskittyvä PG 
Rental & Trading AB.

RealMachineryn sopimus-
huolto laajenee yhteistyö-
sopimuksen myötä, sillä 
Wetteri Power tulee jat-

kossa tarjoamaan huolto-, korjaa-
mo- sekä varaosapalveluita Real-
Machineryn asiakkaille kahdel-
la toimipisteellä Oulussa sekä 6 
muulla toimipisteellä Pohjois-Suo-
messa: Kempele, Kemi, Kokko-
la, Rovaniemi, Kajaani sekä Kuu-
samo. 

Wetteri Power on pitkänlinjan 
ammattilainen, joka myös totutus-
ti palvelee ammattimaisesti, nope-
asti ja joustavasti kaikkina vuoro-
kauden aikoina” kertoo huoltojoh-
taja Pekka Lehtinen, RealMachi-
nery Oy.

Wetteri Power Oy vastaa toi-
minta-alueellaan nimettyjen kuor-
ma-autojen myynnistä, sekä kuor-
ma- ja linja-autojen ja maansiirto-

RealMachinery ja Wetteri Power solmivat kattavan 
yhteistyösopimuksen Pohjois-Suomen jälkimarkkinointipalveluista
Valtakunnallinen täyden palvelun konetalo RealMachinery Oy ja Pohjois-Suomen johtava raskaan kaluston toimija Wetteri 
Power Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen Pohjois-Suomen jälkimarkkinointipalveluista. Sopimuksen myötä Oulun 
toimipisteen jälkimarkkinointipalvelut siirtyvät liiketoimintakauppana Wetteri Powerin vastuulle. Koko Oulun toimipisteen 
jälkimarkkinointihenkilöstö siirtyy Wetteri Powerin palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.2.2020 alkaen. RealMachinery vastaa 
jatkossakin Oulun toimipisteellä maanrakennuskoneiden, nostimien sekä lisälaitteiden myynnistä ja vuokraamisesta.

Koneyrittäjien Jormakka:  
Metsäkoneyrityksillä ankarat ajat 
Puunkorjuun työmäärissä on nähty viime vuosina huima nousu 
ja sen jälkeen nopea pudo•tus melko pohjalle. Vuosi 2018 oli 
ennätysmäinen, mutta viime vuoden loppupuolella kor•juumäärät 
romahtivat. Tämän vuoden alun kiivasta puunkorjuukautta 
odotettiin toiveikkai•na, mutta kehnot kelit ja metsäteollisuuden 
lakot ja työsulut sotkevat senkin. –Tästä vuo•desta tulee 
rankka metsäkoneyrityksille. Nyt tarvitaan eväitä ja toimia 
kaikilta metsätalou•den toimijoilta, että pääsemme uuteen 
nousuun ja minimoimme haitat, sanoo Koneyrittäjien liiton 
varapuheenjohtaja Mika Jormakka. 

Metsäkoneyrityksillä ei 
ole iskuja vaimentavia 
talouspuskureita ku-
ten vaikkapa metsäte-

ollisuudella, koska alan tulostaso 
on pitkään ollut kehno. Edes huip-
puvuonna 2018 tulostaso ei kohen-
tunut huimasta puunkorjuupalvelui-
den kysynnästä huolimatta, vaan se 
jäi vuosikymmenen huonoimmak-
si keskimäärin. Osa syistä voi löy-
tyä peiliin katsomalla, mutta syy-
tä on myös metsäalan markkinoi-
den vääristymissä, Mika Jormak-
ka sanoo. 

Puun kysyntä, puukauppa ja 
puunkorjuu ovat vähentyneet paljon 
monesta syystä. Brexit, USA Kiina-
kauppasota ja kaarnakuoriaisen ai-
heuttamat tuhot Keski-Euroopan 
kuusikoissa aiheuttivat ongelmia 
Suomen metsäteollisuuteen, eten-
kin sahoille. Sellun ja sahatavaran 
hinnat ovat syöksyneet alaspäin. Li-
säksi joillakin tehtailla oli teknisiä 
ongelmia. Syksyllä alkoivat lakot ja 
työsulku metsäteollisuudessa. Lop-
puvuodesta vallitsi hyvin märät kelit 
isossa osassa maata. Normaalia tal-
vikorjuukeliä ei vielä tammikuussa-
kaan ole saatu isoon osaan maata.  

–Nämä kaikki ovat koneyritysten 
toimintaan vaikuttaneita ulkoisia te-
kijöitä, joita vastaan on ollut lähes 
mahdoton koneyritysten omin toi-
min varautua, Jormakka sanoo.   

–Perinteinen keskitalven aika, 
jolloin tienataan talouden puskurei-
ta kesää varten, näyttää jäävän tänä 
vuonna runsaaseen kuukauteen nor-
maalin neljän–viiden kuukauden si-
jaan. Todennäköisesti monella yri-
tyksellä on suuria vaikeuksia selvi-
tä syksyyn, jolloin viimeistään odo-
tetaan markkinoiden piristyvän, Jor-
makka kuvailee seurauksia. 

Katse kohti tulevaa 

–Viimeistään nyt on itse kunkin yrit-
täjän mietittävä toimia yrityksen-
sä ja henkilöstönsä kehittämiseksi 

saadakseen yrityksensä paremmin 
talouden ja kysynnän heilahteluja 
kestävään kuntoon. Nykytilantees-
sa on haastavaa vastata erilaisiin ul-
kopuolelta tuleviin, kasvaviin ympä-
ristö-, laatu- ja muihin vaatimuksiin, 
kun henkiset ja taloudelliset voima-
varat ovat jo täyskäytössä. Joillakin 
jopa jokapäiväinen toiminta on vaa-
kalaudalla, Jormakka evästää. 

–Metsänomistajille tämä olisi hy-
vä aika purkaa harvennusrästejä. Se 
työllistäisi koneyrityksiä ilman et-
tä puunhankinnasta vastaavien pel-
ko puuvarastojen kasvusta toteutuu, 
Jormakka sanoo. 

–Teollisuudelta odotan parempaa 
varautumista säiden vaihteluihin. Se 
vaatii vahvempia ostettuja puuvaran-
toja ja joustavampaa varastonhallin-
taa kuin viime vuosina on nähty. Ku-
lunut puoli vuotta on jälleen kerran 
paljastanut liian pienten varantojen 
riskit.  Varannot vaikuttavat paitsi 
puuhuoltoon myös työn tehokkuu-
teen jopa alan töiden houkuttelevuu-
teen, Jormakka sanoo. 

Tilanne on valitettava myös uu-
sien koneenkuljettajien koulutta-
misen kannalta. Urakointimahdol-
lisuudet ovat juuri nyt vähissä, ta-
louden reservi yrityksissä on heik-
ko ja kausivaihtelu on suurta. Silti 
kouluissa opiskeleville pitäisi kyetä 
tarjoamaan työssäoppimiselle mah-
dollisuuksia. Yhtälö ei tällä hetkel-
lä toimi.  

–Yritysten taloudellisia mahdol-
lisuuksia kouluttaa uusia kuljetta-
jia tulee vahvistaa. Siinä on kaikilla 
metsätalouden toimijoilla ja lainsää-
täjälläkin tehtävää, Jormakka sanoo. 

Koneyrittäjät ovat vaikeassa ti-
lanteessa pyrkineet katsomaan tule-
vaisuuteen ja luomaan osaltaan olo-
suhteita pitkäjänteisesti kestävään 
toimintaan mm. neuvottelemalla 
metsäkonealalle sen erityispiirteet 
huomiovan mutta kilpailukykyisen 
työehtosopimuksen. Töitä tehdään 
myös sen eteen, että työpaikoilla 
työssäoppiminen olisi sujuvaa. 

Valtakunnallista Ulkomainontaa

nimitys

Bosch RexRoth oy

Bosch Rexroth Oy:n pitkäaikai-
nen toimitusjohtaja Kalle Tuohi-
maa jää vuoden 2020 huhtikuun 
alussa eläkkeelle.Uudeksi toimi-
tusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen on 
nimitetty liikkuvan kaluston so-
vellusten toimialapäällikkö Jaak-
ko Hämäläinen. 

ALLU GRoUp

ALLU Finland Oy:n hallitus on ni-
mittänyt yhtiöiden väliaikaiseksi 
toimitusjohtajaksi ALLU Group 
Oy:n toimitusjohtajan Jarmo 
Jonnisen ja liiketoimintajohta-
jaksi Kauko Juuren 19.12.2019 

alkaen. Hallitus käynnistää haku-
prosessin uuden toimitusjohtajan 
valitsemiseksi.

John DeeRe FoRestRy oy 

Miika Kangaskorte on nimitetty 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
myyntipiirin piiripäälliköksi Suo-
men jälleenmyyntiin. Hän siirtyy 
tehtävään Inter-Traktorilta, jossa 
hän on toiminut CASE IH ja New 
Holland -traktoreiden myyjänä. 

tALoUsneUvos
 

Ketonen Lauri 
Kalervo, toimitusjohtaja, 

diplomi-insinööri, 
Kristiinankaupunki

Logsetin ja Pesa Catin yhteis-
työ alkoi kaksi vuotta sitten 
ja on kehittynyt hyvin. Laa-
jemmalla myyntisopimuksel-

la yhtiöt pääsevät paremmin katta-
maan myös eucalyptus-alueita. Pe-
sa Cat asentaa Logsetin harveste-
ripäitä omaan PTH 18 tela-alustai-
seen harvesteriinsa, sekä myy Log-

Logset ja Pesa Cat syventävät 
yhteistyötä Brasiliassa

setin kuormatraktoreita ja harveste-
reita alueelle.

– Erityisen suurta mielenkiintoa 
Brasilian metsäyhtiöissä on herättänyt 
aikaisemmin tänä vuonna lanseerattu 
harvesteri Logset 8H GTE Hybrid. En-
simmäinen kone olisi tarkoitus laiva-
ta Brasiliaan talvella, kertoo hallituk-
sen puheenjohtaja Tapio Nikkanen.

Kuvassa Pesa Catin omistajat 
Rogério Borio ja Francisco 
Borio yhdessä Logsetin Tapio 
Nikkasen kanssa.

Metsäkonevalmistaja Logset Oy ja Logsetin jälleenmyyjä 
Paraná Equipamentos S.A. (Pesa Cat) ovat solmineet  uuden 
jälleenmyyjäsopimuksen Curitibassa, Brasiliassa. 

sa etenkin yli 100 tonnimetrin ko-
koluokassa, jossa Effer tunnetaan 
globaalina markkinajohtajana.

Suomessa maahantuontia sekä 
huoltopalvelua on tähän mennes-
sä hoitanut Maantec Oy, joka tu-
lee jatkamaan yhteistyötä Hiabin 
kanssa Effer-palveluiden jälleen-
myyjänä.

Hiab ja Effer ovat molem-
mat johtavia ja tunnettu-
ja laatumerkkejä omissa 
nosturisegmenteissään ja 

sovelluksissaan. Effer-nostureiden 
maahantuonnin myötä Hiab Suo-
mi saa lisäystä kuormausnosturei-
den valikoimaansa ja laajentaa ras-
kaiden nostureiden valikoimaan-

Cargotec Oyj
Cargoteciin kuuluva kuormankäsittely- sekä palveluiden 
toimittaja Hiab Suomi on aloittanut Effer-nostureiden 
maahantuonnin sekä huoltopalveluverkoston ylläpidon 
Suomessa. Tämä on seurausta viime vuonna tehdyn Italialaisen 
Effer-nostureiden hankinnasta.
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   KESTÄVYYS

VÄHEMMÄN SEISOKKEJA JA HUOLTOJA

EDUT
Vähentynyt pintapaine

Maksimaalinen kosketuspinta

C-lenkin suoja ennenaikaiselta kulumiselta

Vähemmän telojen kiristämisen ja säätämisen 
aiheuttamia seisokkeja

Normaalia suuremmat reunatuet estävät lenkin kiertymisen

Kosketuspintojen samat halkaisijat

Vähäisempi kuluminen

Nordic Traction Oy, Loimaa  | info@clarktracks.fi | 0207 927 511 

HAGGIS-LENKKI 
NYT VAKIONA

PATENTTI- 
HAKEMUS  
VIREILLÄ

www.clarktracks.fi

C-lenkki

Haggis-lenkki

www.kesla.com

Kotimaiset KESLA-harvesterikourat suunnitellaan palvelemaan asiak-
kaiden tarpeita vuodesta toiseen vaativissakin olosuhteissa. Tarjolla 
on kattava valikoima harvesterikouria harvennuksilta päätehakkuisiin 
ja erilaisiin alustakoneisiin. 

FinnMetkon ravintolapalveluista 
vastaava Casseli Catering 
toimittaa tarjoilut niin henkilö-
kunnan kuin messuvieraiden 
virkistykseksi
• kahvitukset lisukkeineen
• makeat leivonnaiset
• täytetyt sämpylät ja kolmioleivät
• virvoitusjuomat ja vedet
• kylmäkaapit osastoille

Jotain extraa? Meiltä myös 
salaatit, cocktailpalat, hodarit ja 
muut erikoistoiveet esimerkiksi 
osaston teeman mukaan. 

Ennakko-
myynti 

on 
alkanut!

Älä anna 
koneen hyytyä.

Tilaa 
messutarjoilut 

ennakkoon.

Tilaukset ja tiedustelut:
myyntimetko@casseli.fi 

Koneyrittäjän 
Taskukalenteri 2020

Hinta 7 € (+alv ) /kpl

Tuotteisiin 
lisätään 

toimituskulut, 
minimiveloitus 5 € 

/tilaus

Tilaukset 
toimisto@

koneyrittajat.fi
✆ 040 9009410

engcon Finland Oy 
Kauppatie 25, 65610 Mustasaari

Puh. 06-3222 815  |  www.engcon.com
E-mail finland@engcon.fi 

Facebook www.facebook.com/engconfi

TW
O

 Y
EAR WARRAN

TY

Otamme nyt tärkeän askeleen 
ottamalla automaattisen EC-Oil
työlaitekiinnikejärjestelmämme 
vakiovarusteeksi. Sen ansiosta sinun ei 
enää tarvitse kiivetä ulos ohjaamosta 
työskentelemään itsepäisten ja 
likaisten liittimien ja letkujen kanssa 
irrottaaksesi tai kiinnittääksesi rototiltin. 
Saat toisin sanoen automaattisen öljy-, 
sähkö- ja keskusvoiteluliitännän nyt 
ilman lisäkustannuksia kaivuupuomin 
ja rototiltin välille.

UUTU
US!

PUOMIKIINNIKE UUSI
VAKIOVARUSTE ENGCONILLA

AUTOMAATTINEN

Hydraulisten 
työlaitteiden 
irrotus ohjaamosta 
poistumatta



Kuoleman ennakointi on mahdotonta, mutta läheisten
toimeentulon varmistaminen helppoa. Laske yllättävän
edullinen hinta järjestöjäsenen henkivakuutukselle
verkossa vaikka heti.

HENKIVAKUUTUS 
MUISTUTTAA RAKKAUDESTA

Sari kuoli lokakuussa ja lapset sanoi, ettei 
ne halua joululahjoja. Mä sanoin, että äidillä oli 
henkivakuutus, ja yksi syy siihen oli se, että me 

voitais hankkia joululahjoja, vaikka äitiä ei enää olisi. 
 

Perheen viisivuotias kysyi voiko ne lahjat olla äidille. 
 

Me jaettiin paketit aattona ja ne oli kaikki Sarille. 
Kun avattiin lahjat, me mietittiin mitä se olis 
tykännyt niistä ja naurettiin, pitkästä aikaa.

if.fi/henkivakuutus
Vakuutuksen myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.


