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UUDET KONEET, VUOKRAKONEET, 
VAIHTOKONEET, HUOLTO, VARAOSAT

McCloskey R155 –  
EHKÄ MAAILMAN PARAS SUORASYÖTTÖSEULA

• Seuloo mm. soraa, multaa, haketta, 
 mursketta, purku- ja kierrätysjätettä  
• Työpaino 30 tn, seulalaatikko 7,5 m2

McCloskey seulat, murskaimet ja kuljettimet 
suoraan maahantuojalta
•  Lisätiedot Teemu Hietaoja, puh. 050 410 1230, Juha Leivo,  
 puh. 050 379 9992 ja Juuso Salonen, puh. 050 550 9339

Myynti ja vuokraus
Juha Leivo   050 379 9992
Teemu Hietaoja  050 410 1230
Konsta Ala-Kantti 050 551 1515

HONKAJOKI

Myynti ja vuokraus
Harri Hassinen  050 310 9992
Varaosat 050 478 0800

VANTAA

Myynti ja vuokraus
Juhani Helin   0400 721 200
Juuso Salonen  050 550 9339 
Varaosat   050 461 2000

PIRKKALA

Vuokraus ja myynti
Marko Wasenius  050 500 3993
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Käsivarren mitan edellä
John Deeren edistyksellinen ja älykäs puomin kärkiohjaus 
IBC toimii kuin ajatus. Kuljettaja ohjaa kouraa ja puomi 
mukautuu kouran liikkeeseen automaattisesti.

JohnDeere.fi

IBC
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Nakkila 
Metsäkonehuolto Kähkönen Oy 

050 567 8219 

Nastola 
Nastolan Forest Huolto Oy 
020 746 6791

Seinäjoki 
Esan Paja Oy 

040 523 3348

John Deere Forestry Oy
konemyyjät

 Asiantunteva myynti- ja huoltoverkosto palveluksessasi

Joensuu 
Konehuolto Leväniemi Oy 
045 120 8260

Kajaani 
Kajaanin Metsäkonehuolto Oy 
0400 177 515

www.waratah.com

BUILT TO WORK

Waratah Suomi 
Mika Laakso, 0400 320 607

Markku Ojaniemi, 040 506 7605

@WaratahEuropeRussiaJapan

Myynti

Huolto

Tampere

Askola

Laukaa

Jyväskylä

Seinäjoki

TaavettiNastola

Joensuu

Kuopio

Mikkeli

Nakkila

Rovaniemi

Kajaani

Ylivieska  

Waratah on suorituskykyä, luotettavuutta ja mittatarkkuutta. 

Saatavissa kattava valikoima lisävarusteita, mm. joukkokäsittely, 
värimerkkaus, kantokäsittely ja prosessointiterät.

Yhteensopivia kaikkien alustakoneiden kanssa.

HARVESTERIPÄÄT

Suomessa tehty,
suomalaiseen
puunkorjuuseen
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• DIN 51524 OSA 3 HVLP,  
ISO 11158 HV; L-HV, VICKERS I-286-S,  
M-2950-S, ASTM D6158 HV

HydrauliöljytHydrauliöljyt

Hydraulic  
Basic 32
• ISO VG 32

Hydraulic 
Basic 46
• ISO VG 46

20 l
WKOH32-20

205 l
WKOH32-200

20 l
WKOH46-20

205 l
WKOH46-200

Sinkittömät hydrauliöljyt
Hydraulic Ultra ZF46
•  ISO VG 46

(3,45 e/l)

20 l
WKOHS46-20

6969,,--
(2,86 e/l)

208 l
WKOHS46-200

595595,,--

pumput ja venttiilitliittimet hydrauliletkut

Hydrauliletkupalvelussa laaja hydrau
liikan tuotevalikoima sekä laadukkaat 
tuotemerkit! Esim. 

Suomen laajin 
hydrauli letku

palvelu kauppias
verkosto! 

Katso lähin  
osoitteesta ikh.fi

Alustarasva
CLS2EP
420 ml

WKR31 45,45,--
(10,71 e/l)

1212 kpl kpl4,50 kpl  
(8,93 e/l)

(6,72 e/l)

18 kg
WKR1831 121121,,--

Erikoisrasva EP2
420 ml

WKR41 49,49,--
(9,72 e/l)

1212 kpl kpl4,90 kpl  
(11,67 e/l)

(7,56 e/l)

18 kg
WKR1841 136136,,--

51,51,--
(2,55 e/l)

419,419,--
(2,04 e/l)

Verkko- 
kauppamme 
on aina auki!

jälleenmyyjät ja               myymälät kautta maan:
Alajärvi Saarenpää Oy Forssa Konekoski Oy Haapavesi Haapaveden Autovaraosa Oy Huittinen Kiviniitty Hyvinkää Kimmon Varaosa Oy Hämeenlinna Hämeen Traktorihuolto 
Iisalmi Savon Rautaosa Oy Imatra Imatran Varaosakeskus Oy Isojoki Metallipaja Heikki Alakortes Joensuu Joensuun Konekeskus Oy Kajaani Kajaanin Kone- ja Varaosa Kalajoki 
Rautio Tools Oy Kangasniemi KT-Kiinnitys Kankaanpää Pentti Korpela Oy Karjaa AD-Center Kauhava Lakeuden Kone Kaustinen MM-Tools Oy Kemi Kemin autopalvelu/Ojanperä Kemi 
Kemijärvi Koillis-Tarvike Oy Keuruu Keuruun Saha ja Erä Oy Kitee Kiteen Konediesel Kittilä Konevuokraus Timpuri Oy Kiuruvesi Osuuskunta Itämaito Kokkola Kokkolan Työkaluässä 
Kolari Kolarin Rakennustarvike Oy Kotka Kotkan Mikrokulma Kouvola Kouvolan Työkalu Oy Kuhmo No-Pan Auto Oy Kuortane Kuortaneen Kone ja Tarvike Kuortti Kuortin Rautakauppa 
Kurikka I-Racing Kuusamo Kone Pajula Oy Lahti LTV Oy Laitila Laitilan SÄLE Oy Lapua Saarenpää Oy Lieksa A & K Heikura Oy Lohja Tarvikekolmio Oy Loimaa Loimaan Hihna &  
Varaosa Oy Loviisa Loviisan Sähköpiste Oy Maarianhamina DAX Trading Ab Mikkeli Etukone Oy Muhos Peman Oy Mynämäki Varsinais-Suomen Konetarvike Mäntsälä Mairuen 
Kone ja  Pultti Oy Nilsiä Syvärin Konehuolto Oy Nivala Nivalan Konevaruste Oy Nurmes A & K Heikura Orivesi Ysitien Auto Oy Oulainen Oulaisten Autovaraosapalvelu Oy Parkano 
Parkanon Puupiste Pieksämäki Metkohuolto Oy Pielavesi  AE-Kukkonen Oy Pietarsaari Wikro Tools Pihtipudas Maaselän Maatalous Oy Porvoo Ferme Agri Oy, Porvoon Mikrokulma 
Pudasjärvi Koskitraktori Oy Punkalaidun TJP Myllyniemi Pyhäsalmi Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto Pöytyä Jarmo Lalli Oy Raahe Ouluntien Autohuolto Oy Ranua Ranuan 
Tarvikekeskus Oy Rauma Toolsell Oy Rovaniemi Tarvikekeskus Oy Ruukki Rauta Maatalous Jaatinen Oy Saarijärvi Konehuolto Hannu Hoppula Oy Sastamala Kiviniitty Savonlinna 
Savon Konepiste Seinäjoki Seinäjoen Konerengas Oy, E-P:n Kone ja Tarvike Siilinjärvi  Siilin Autotalo Sodankylä Simonen Oy Somero Rautanet Somero Sotkamo Erkki Tuhkanen Oy 
Suomussalmi Tasalan Kuukkeli Oy Suonenjoki Pieksän Auto-Osa Oy Tampere Traktorivaraosa ja -tarvike Tervajoki Tervajoen Autohuolto Oy Tornio Autopalvelu Ojanperä Oy 
Turku Turun Konekeskus Oy Tuuri E-P Koneosat Oy Uusikaupunki Vakka-Suomen Varaosakeskus Oy Vaasa Tervajoen Autohuolto Oy TAHWa Varkaus Kimmon Kone Oy Viitasaari 
Viitasaaren Konetarvike Oy Virrat Virhydro Oy Vöyri Vöyrin Kone ja Traktori Ylitornio Rauta & Kone Nippeli Oy Ylivieska Vieskan Konetarvike Oy Ähtäri Jari Ruha Oy Äänekoski 
Huolto Harpent Oy

Jyväskylä Oulu VantaaTampereKauhajoki Konala KuopioEspoo Lappeenranta Pori

Tarjoukset voimassa 31.5.2021 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Sinkitön!

voitelee varmasti!voitelee varmasti!

Kysy tarjousta myös  Kysy tarjousta myös  
1000 l IBCsäiliöstä!1000 l IBCsäiliöstä!

Tynnyrit rahtivapaasti  Tynnyrit rahtivapaasti  
Suomessa!Suomessa!

Aidosti asiantuntevaa  
palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%

Energiamurros haastaa koko maailmaa ja siinä 
samalla myös meitä, niin Suomena kuin yksit-
täisenä kansalaisenakin.

Vaikka haaste on tunnustettu, niin yksisilmäisyyteen 
ei ole aihetta sortua. Taloudellinen kestävyys tahtoo meil-
lä aina unohtua, kun haetaan tehokkaimpia toimia; oli sit-
ten kysymys päästöjen vähentämisestä tai koronan taltut-
tamisesta.

Viime aikojen turpeen alasajo on hyvä esimerkki sii-
tä, että poliittisia päätöksiä ei tulisi tehdä vain yhdestä nä-
kökulmasta selvittämättä päätösten kokonaisvaltaisempia 
vaikutuksia.

Nyt, onneksi edes jälkijättöisesti virheitä korjataan, 
missä työ- ja elinkeinoministeriön asettaman turvetyöryh-
män esitykset tulevat olemaan keskeisiä. Toivoa sopii, että 
tältä pohjalta saamme energiajärjestelmäämme huoltovar-
muuden turvattua ja turvetuotannon säilymään sen vaati-
massa laajuudessa. Samalla turvattaisiin kotimaisen kaup-
papuutarha- ja taimituotannon toimintaedellytykset.

Liian nopeat siirtymät, joissa vanhasta koetellusta tek-
niikasta luovutaan ennenaikaisesti, eivät ole viisaita muu-
toinkaan. Esimerkiksi Helsingin kaupunki katsoi vuosi sit-
ten, ettei voi olla totta, että menneen maailman teknologiat 
määrittävät sen ratkaisut pitkälle tulevaisuuteen, ja käyn-
nisti maailmanlaajuisen kilpailun löytääkseen energiamur-
roksen haasteeseen uusia näkökulmia ja ratkaisuja.

Vastaavan ajattelun soisi yleistyvän laajasti lämpöä 
tuottavissa energiayhtiöissä, joiden omistajina usein ovat 
kunnat. Tämä vaatii omistajaohjausta, joka pyrkii kestä-
viin ja taloudellisiin ratkaisuihin sen vaatimalla riittäväl-
lä aikajänteellä.

Parhaillaan on huolena se, että lämmöntuotanto polt-
tamalla laitetaan ennenaikaisesti pannaan, jolloin tehtyjä 
investointeja ei hyödynnetä taloudellisesti kestävästi ja pa-
himmillaan liialla kiireellä tehdään suuria virheinvestoin-
teja. On näet muistettava, että uusia teknologioita kehittyy 
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kaiken aikaa. Siksi investointien porrastaminen on tärkeää. 
Yhteiskunnan yhä suurempi sähköriippuvuus on myös va-
kavasti huomioitava näkökohta ratkaisuja tehtäessä.

Kun tällaisesta viisaasta kiiruhtamisesta ei kuitenkaan 
ole mitään takeita, niin pahimmillaan nyt haketuskalustoon 
investoiva yrittäjä ei ehdi kalustoaan kuolettaa, jos poliitti-
silla päätöksillä toiminnalta vedetään matto alta. Turveyrit-
täjien rohkaisu haketustoimintaan on tätä taustaa vasten 
kyseenalaista. Varsinkin kun yrittäjien tuoreessa muistissa 
on, että poliittiset linjaukset metsäenergian käytöstä 2010- 
luvulla osoittautuivat katteettomiksi lupauksiksi.

Sotamies Honkajoen rukoukseen yhtyen: Ja lopuksi 
yleensä ja erikseen Suojele noita Suomen herroja ja rouvia 
etteivät toista kertaa iskisi päätään Karjalan mäntyyn ; toi-
vottavasti turpeen osalta tehdyt virheet eivät toistu polttoon 
perustuvan lämmöntuotannon osalta. Ja itsehän me poliit-
tiset päättäjät valitsemme niin kuntiin kuin eduskuntaakin.

Energiamurros

Matti Peltola

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi
Jämsä 1.-3.9.

www.koneyrittajat.fi

Alateksti
1234 5678

Y
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Olen siihen tyytyväi-
nen, että saimme kui-
tenkin rakennettua ko-
konaispaketin vaikeas-

sa tilanteessa. Paketti vastaa hy-
vin työryhmälle asetettuun toi-
meksiantoon. Nyt on tärkeää, 
että toimenpidepaketti saadaan 
eteenpäin ja toteutukseen, jotta 
saadaan mahdollisimman hyvä 
kokonaisvaikutus, sanoo turve-
työryhmän puheenjohtaja Timo 
Korhonen Sotkamosta. 

Elinkeinoministeri Mika Lin-
tilä asetti noin vuosi sitten tur-
vetyöryhmän, jonka tehtävänä 
oli selvittää keinot, joilla turpeen 
käyttö suuntautuu hallitulla ta-
valla polton sijasta korkeam-
man jalostusasteen innovatiivi-
siin tuotteisiin. Työryhmän tu-
li esittää keinoja, joilla muutos 
tapahtuu alueellisesti ja sosiaa-
lisesti oikeudenmukaisella ta-
valla ja ettei muutos vaaranna 
Suomen sähkön ja lämmön toi-
mitus- ja huoltovarmuutta.

Työryhmän jäsenet olivat eri 
ministeriöistä, tutkimuslaitok-
sista ja useista järjestöistä Suo-
men Luonnonsuojeluliitosta Ko-
neyrittäjiin. Työryhmän puheen-

johtajana toimi Timo Korhonen. 
Hän on Sotkamossa asuva enti-
nen Keskustan kansanedustaja. 
Hän toimi kansanedustajana kol-
me kautta vuosina 2007-2019 ja on 
vaikuttanut pitkään muun muas-
sa maakuntahallinnossa. Nytkin 
hän on Kainuun maakuntahalli-
tuksen puheenjohtaja sekä Suo-
men maakuntahallitusten vara-
puheenjohtaja. Ennen eduskun-
taa Timo Korhonen työskente-
li pitkään MTK-Kainuun toimin-
nanjohtajana. Turvealaan hänellä 
on kosketuspintaa lähinnä maa-
seutuyrittäjyyden ja energiapoli-
tiikan kautta niin MTK:sta kuin 
politiikastakin. 

– Elinkeinoministerin pyyntö 
työryhmän puheenjohtajaksi tu-
li yllätyksenä. Jonkin aikaa mie-
tin epäilemättä vaikeaan tehtä-
vään ryhtymistä. Työryhmähän 
perustettiin haastavaan tilantee-
seen. Energiapolitiikan suunta oli 
tiedossa ja tilanne markkinoilla 
nähtävissä. Tavallaan ”talon nur-
kat olivat jo tulessa ja piti ryhtyä 
sammutuspuuhiin”. Lisäksi työ-
ryhmän kokoonpanosta saattoi aa-
vistaa, että näkemyserot keinois-
ta lienevät isot. Mutta hommaan 

ryhdyttiin, kertoo Timo Korho-
nen työn lähtökohdista.

Toimenpide-esityksiä 
26 kappaletta – 
hävittämispalkkio ja 
sopeutumisraha
Turvetyöryhmä esittää kaikki-
aan 26 erilaista toimenpidettä 
muun muassa turvealan oikeu-
denmukaiseksi siirtymäksi ja 
huoltovarmuuden varmistami-
seksi. Turveyrittäjien hankalan 
tilanteen lieventämiseksi tehdyt 
esitykset koostuvat turveliike-
toiminnan lopettaville yrittä-
jille suunnatusta luopumispake-
tista, missä on esitetty tukitoimia 
muun muassa turvevarastojen ja 
turvetuotantoalojen ostamiseksi 
valtiolle. Lisäksi esitetään turve-
tuotannon erikoiskaluston hävit-
tämispalkkiota (romutuspalkkio), 
lopettaville yrittäjille sopeutumis-
rahaa sekä tukitoimia turveyrittä-
jien siirtymiseen uuteen yritys-
toimintaan. Huoltovarmuuden 
osalta ehdotetaan muun muassa 
energiaturpeen käytön verotto-
muuden alarajan nostoa, mikä 
turvaisi energiaturpeen käyttöä 
ja tuotantoa pieniin energialaitok-
siin. Työryhmä tunnisti kasvu- ja 
kuiviketurpeen kohtalonyhteyden 
energiaturpeen tuotannon kanssa 
ja siksi työryhmä teki esityksiä, 
joilla pyritään pitämään näiden 
tuotantoedellytykset kunnossa. 

– Mutta tosiasia on, että ei täl-
lä paketilla paljoa energiaturpeen 
käytön merkittävää vähenemistä 
estetä. Verottoman käytön alarajan 

nosto vaikuttaisi pieniin energia-
laitoksiin ja heille turvetta tuotta-
viin yrityksiin poistiivisesti. Mut-
ta silloin puhutaan 1-2 miljoonan 
kuution turvetuotannosta, mikä 
on murto-osa nykyisestä käytös-
tä. Turveveron korotus oli tuollai-
nen ”henkinen sysäys”, joka osal-
taan lisäsi turpeen käytön voima-
kasta laskua. Mutta suurin vaiku-
tus laskuun on ollut korkea pääs-
töoikeuden hinta ja nousunäky-
mä edelleen synkentää tällä het-
kellä energiaturpeen tulevaisuut-
ta. Energialaitokset myös näyt-
tävät osin ikään kuin pelkäävän 
”mainehaittaa”. Näihin kaikkiin 
on erittäin vaikeaa löytää katta-
vaa lääkettä. Samaan aikaan mei-
dän on löydettävä ratkaisut ener-
giaturpeen saatavuuteen huolto-
varmuuden näkökulmasta ja kas-
vu-, kuivike- ja ympäristöturpei-
den saatavuuteen koko kansan-
talouden näkökulmasta, Korho-
nen pohtii. 

 Oikeudenmukaisen 
siirtymän rahasto pettymys
 Vielä vuosi sitten turvetyöryh-
män aloittaessa työtään odotuk-
set olivat suuret sille, että EU:n 
oikeudenmukaisen siirtymän 
rahastosta (JTF) löytyy rahoi-
tus monille turvealan tukitoimille. 

– Näkymänä tuolloin oli, että 
alueellisesti ja sosiaalisesti oikeu-
denmukaiseen siirtymään tarvit-
taviin toimenpiteisiin olisi löyty-
mässä rahoitusta JTF:stä. Minul-
le on ollut iso pettymys, kun pik-
kuhiljaa on alkanut ilmetä, ettei 

Timo Korhonen:
Turvealalle saatiin kasaan 
toimiva toimenpidepaketti

Vuoden työtä tehnyt turvetyöryhmä on saanut 
työnsä valmiiksi. Työryhmä teki kaikkiaan 26 
toimenpide-esitystä. Esitetyt toimenpiteet sisältävät 
muun muassa luopumispaketin turvetuotannon 
lopettaville yrittäjille, siirtymäkeinoja uuteen 
yritystoimintaan, turpeen verottoman käytön 
alarajan nostoesityksen sekä kasvu- ja kuiviketurpeen 
tuotannon edellytysten turvaamistoimia. 

SIMO JAAKKOLA

– Kaikesta huolimatta näen, et-
tä työryhmä sai aikaan paketin, jo-
ka tarjoaa vahvan pohjan poliitti-
selle päätöksenteolle. Poliittisen 
kokemukseni perusteella odotan 
ja uskon, että työryhmän esityk-
set tarkastellaan nyt hyvin vaka-
vasti läpi.

– Viestini poliittisille päättäjille 
on, että turvealan todellinen hätä 
on nyt ymmärrettävä ja on välttä-
mätöntä löytää oikeudenmukaisia 
toimia siirtymän hallitsemiseksi. 
Toivon ja uskon, että poliittisessa 
päätöksenteossa turvetyöryhmän 
toimenpide-ehdotuksista raken-
tuu kattava kokonaispaketti, joka 
tukee isona kokonaisuutena tur-
vetoimialaa ja vastaa työryhmän 
haastavaan toimeksiantoon. Tär-
keää on, että toimeen tartutaan ri-
peästi, kuten nyt näyttää tapahtu-
vankin, Korhonen sanoo. 

Yhteiskunnan tavoitteet ja 
kärsivien kohtalo
Yhteiskuntaa kehitetään poli-
tiikalla johonkin suuntaan ja 
toisaalta se kehittyy erilaisten teki-
jöiden vaikutuksesta itsekseen. 
Energiapolitiikkaa on jo suhteelli-
sen pitkään ohjattu kohti vähähii-
lisyyttä ja jopa hiilinegatiivisuutta. 
Siksi on asetettu tavoitteita vuosi-
kymmenten päähän vaikkapa pääs-
tövähennyksistä. Kansallinen ener-
giapolitiikkaa on myös vahvasti 
sidoksissa kansainväliseen ilmas-
topolitiikkaan ja sitä myötä EU:n 
säädöksiin. Tavoitteisiin pääse-
miseksi yhteiskunnissa panoste-
taan tietynlaiseen tutkimukseen, 

tästä rahoitusmekanismista oi-
kein taidakaan löytyä merkittä-
viä apuja turvealalle, Timo Kor-
honen kertoo. 

Paljon kuulemisia ja uusia 
selvityksiä
Turvetyöryhmää ei voi syyttää 
ainakaan heikosta perehtymisestä 
turvealaan. Toimeksiannossa 
oli määräys teettää heti alkuun 
selvitykset turpeen energiakäy-
tön kehityksestä eri turveveron 
tasoilla ja päästöoikeuksien hinta- 
ja taso-oletuksilla. AFRY:n tekemä 
selvitys valmistui elokuussa. 

Työryhmän kuultavana kävi iso 
joukko asiantuntijoita kertomassa 
soista, turpeen ominaisuuksista, 
turvetuotannosta, turpeen ener-
giakäytöstä, turpeen merkitykses-
tä eläintenpidolle ja puutarhatoi-
minnalle. Kansainvälinen tilanne 
käsiteltiin. Kuultiin uusista tuot-
teista. Soiden jälkikäyttö oli esil-
lä. Käytössä oli Taloustutkimuk-
sen ja PTT:n uunituoreet selvityk-
set, joiden rahoittamisessa myös 
Koneyrittäjät olivat mukana. Työ-
ryhmä sai käyttöönsä myös Sitran 
tekemät selvitykset ja sen järjestä-
mien dialogitilaisuuksien raportit.

– Tässä prosessissa saatiin ka-
sattua tuhti tietopaketti turvealas-
ta ja sen tilanteesta. Ennen kaik-
kea monipuolisen asiantuntijakuu-
lemisen tarkoitus oli antaa ja luo-
da työryhmälle realistinen tilanne-
kuva turvealan tilanteesta ja tule-
vaisuudesta. Tilannehan muuttui 
rajusti ryhmän työskentelynkin ai-
kana. Kuulemisten varaan saattoi 

odottaa perusteltuja toimenpide-
esityksiä ja vahvasti yksimielisiä 
esityksiä. Valitettavasti aivan tä-
hän ei päästy, koska raporttiin jä-
tettiin muutama eriävä mielipide. 
Tuntui kyllä siltä, että aivan kaik-
ki eivät olleet sisäistäneet kuule-
misissa esille tuotuja faktoja. Ko-
konaisuutena kuitenkin näen, et-
tä toimenpide-esitykset vastaavat 
varsin hyvin työryhmälle annet-
tua toimeksiantoa. Näihin seik-
koihin voi olla tyytyväinen, Kor-
honen sanoo

 Vahva pohja poliittisille 
päätöksille
Työryhmän toimenpide-esityk-
set eivät ole sellaisia, että niiden 
avulla välittömästi voitaisiin auttaa 
alan yrittäjiä. Esimerkiksi ehdo-
tus kaluston hävittämispalkki-
osta ei sisällä kaluston arvostuk-
sen perusteita, vaan seuraava 
askel on perustaa työryhmä 
miettimään ne. Myös ehdotus 
myymättä jääneiden turvevaras-
tojen ostosta valtiolle on vielä vailla 
kaupan ehtoja. Yrittäjille ehdotettu 
sopeutumisraha vaatii valmistelua. 
Ja monessa muussakin toimenpi-
teessä tarvitaan jatkovalmistelua. 
Täten aikaa kuluu, vaikka asiaan 
tartuttaisiin nopeastikin. 

– Myönnän, että se tuloksissa 
on itsellenikin pieni pettymys, et-
tä esitykset eivät kaikilta osin ole 
niin konkreettisia ja yksilöityjä, et-
tä ne voitaisiin laittaa ikään kuin 
heti toimeen. Yrittäjille luonnolli-
sesti olisi tälle tarve, kun ongelmat 
kaatuvat syliin, Korhonen sanoo. 

on luotu tiettyä kehitystä tuke-
via tukimekanismeja ja toisaalta 
luotu esimerkiksi päästökaup-
pamekanismi ja säädetty muun 
muassa turvevero osana ener-
giaverojärjestelmää. Osaksi 
näiden johdosta energiaturve 
on menettänyt kilpailukykynsä. 
Ja se on etenkin viime aikoina 
tapahtunut ennakoitua nopeam-
min. Käsillä on energiaturpeen 
osalta romahdus. Tästä joutu-
vat kärsimään pahiten alan pien-
yrittäjät. Taloustutkimus selvitti, 
että energiaturpeen voimak-
kaan vähenemisen aiheuttamat 
tappiot alan yrityksille voivat olla 
jopa noin 800 miljoonaa euroa. 

– Olemme tiukasti sidoksissa 
kansainväliseen ilmastopolitiik-
kaan. Eikä se ja siihen sidoksissa 
olevat EU-säädökset mihinkään 
muutu, vaikka kuinka Suomes-
sa haluaisimme muuttaa turve 
uusiutuvaksi energiaksi.

– Poliittisessa päätöksente-
ossa kuitenkin pitää ymmärtää, 
että kun yhteiskunnassa halu-
taan mennä esimerkiksi ener-
giantuotannossa hiilineutraali-
suuden suuntaan, niin se tar-
koittaa kielteisiä vaikutuksia joi-
hinkin, tässä tapauksessa tur-
vetoimialaan. Samalla on tärke-
ää oivaltaa, että kielteisten vai-
kutusten maksajiksi ei saa jää-
dä vain yksi toimiala, turvetoi-
miala, ja sen toimialan yrittäjät. 
Kyllä tässä on vastuu koko yh-
teiskunnalla, kielteisten vaiku-
tusten korvaaminen yhteises-
ti on asianmukaista, Korhonen 
pohdiskelee.

Päästöoikeuden hinnan kehitys. 10 euron korotus päästöoikeuden hinnassa aiheuttaa energiaturpeelle 3,81 euroa/MWh kustannuslisän. Maaliskuun lopun 
päästöoikeuden hintataso aiheuttaa jo 15,67 euroa/MWh päästöoikeuskustannuksen turpeelle. (Lähde: Ember)
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Käyttämätöntä puuenergiapotentiaalia on esimer-
kiksi Etelä-Pohjanmaan maakunnassa yhteensä 
noin 1635 GWh. Potentiaalista lähes 80 % muodos-
tuu kuitupuusta ja loput hakkuutähteistä sekä 
kannoista. 

Mikäli turvetta korvataan puulla merkittäviä 
määriä, edellyttää se kuitupuun ohjaamista polt-
tokäyttöön. Metsäteollisuuden ja kansantalou-
den näkökulmasta kuitupuu olisi kuitenkin jär-
kevämpää käyttää raaka-aineena korkeamman 
jalostusasteen tuotteisiin. 

Puuenergiataselaskelmassa metsäteollisuuden 
kuitupuun käyttö on huomioitu nykyisellä käyttö-
määrällä ja metsäteollisuuden tulevat investoin-
nit voivat lisätä kuitupuun teollista käyttöä, joka 
pienentää vastaavasti laskelman mukaista kuitu-
puupotentiaalia.

Hallituksen tavoite puolittaa energiatur-
peen käyttö vuoteen 2030 mennessä 
ja siihen liittyvät veropäätökset aihe-
uttavat isoja haasteita maamme ener-

giasektorille ja etenkin paljon turvetta käyttävil-
le maakunnille. 

Etelä-Pohjanmaalla aluelämpölaitosten poltto-
turpeen käytön osuus polttoainejakaumasta on 
yli 60 % ja osa laitoksista on rakennettu teknisesti 
pelkästään jyrsinturpeen käytön varaan eikä nii-
tä voida muuttaa vaihtoehtoisille polttoaineille il-
man merkittäviä investointeja. 

Katseet kääntyvät metsiin

Lämmöntuottajien miettiessä vaihtoehtoisia polt-
toaineita katseet kääntyvät ensisijaisesti metsiin. 

Polttoturpeen käytön osuus 
vaihtelee maakunnittain ja 
seitsemässä maakunnassa 
turpeen käytön osuus 
kaukolämmöntuotannossa on 
ollut viime vuosina yli 30 %. 
Merkittävintä polttoturpeen 
käyttö on Etelä-Pohjanmaalla. 
Myös Pohjois-Pohjanmaalla, 
Keski-Suomessa, Lapissa 
ja Keski-Pohjanmaalla 
turpeen käytön osuus 
kaukolämmöntuotannossa  
on yli 40 %. 

JUSSI LAURILA & JUHA VIIRIMÄKI, 
SUOMEN METSÄKESKUS

Polttoturpeen  Polttoturpeen  
korvaaminen puulla korvaaminen puulla 
vaatii mittavia vaatii mittavia 
investointeja  investointeja  
Etelä-PohjanmaallaEtelä-Pohjanmaalla

Polttoturpeen osuus 
on merkittävä monessa 
lämpölaitoksessa. 

Kuva: Stig Hägglund, Vastavalo.fi

Teoriassa puuta riittää
Metsäkeskuksen tekemän laskel-
man mukaan maakunnan metsä-
energia riittää teoriassa juuri ja 
juuri turpeen täysimääräiseen 
korvaamiseen Etelä-Pohjanmaalla, 
mutta käytännön tekijät todennä-
köisesti rajoittavat puun saata-
vuutta. Rajoittavia tekijöitä ovat 
mm. hankintalogistiikka ja puun-
myyntihalukkuus. Vaikka laskel-
mien mukaan puuta on riittävästi 
niin välttämättä kaikki maanomis-
tajat eivät sitä kuitenkaan halua 
myydä.

Puun polttokäytön nopea kysyn-
nän kasvu voi aiheuttaa haasteita 
puun saatavuuteen ja lisätä tuon-
tipuunpuun käyttöä alueella. Täl-
löin aluetalouteen ei saada kaivat-
tuja euroja eikä lisääntynyt tuonti-
puun käyttö oikein ilmastonmuutos-
takaan hillitse, koska puuta joudu-
taan kuljettamaan pitkiä matkoja. 

Investointitukea tarvitaan

Selvityksen mukaan lämpölaitok-
set toivovat suoraa tukea laitosin-
vestointeihin muutettaessa turve-
laitoksia korvaaville polttoai-
neille. Myös energiansäästöinves-
toinneille toivottiin suoraa tukea. 
Lisäksi kyselyssä nousi esiin suun-
nitelmia sähkökattiloiden, savukaa-
supesureiden ja lämmöntalteenot-
tolaitteistojen investoinneista.

Lisääntyvä puunkäyttö vaatii läm-
pölaitosinvestointien lisäksi inves-
tointeja myös terminaaleihin, ties-
töön, korjuukalustoon, haketuk-
seen ja kuljetukseen sekä koulu-
tukseen millä turvataan ammatti-
taitoinen työvoima alalle. 

Selvityksen takana kattava 
aineisto
Suomen metsäkeskuksen ja 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
yhteinen Maaseudun muuttuva 
energiantuotanto -hanke selvitti 
aluelämpölaitosten polttoainejakau-
man ja investointitarpeet sekä metsä-
energiataseen Etelä-Pohjanmaalla. 

Selvitykseen haastateltiin yhteen-
sä 23 kpl Etelä-Pohjanmaalla toimi-
vaa lämmöntuotantoyritystä, joiden 
hoidettavana oli yli 50 lämpölaitos-
ta. Laskelmissa hyödynnettiin myös 
Luonnonvarakeskuksen tilastotieto-
kantaa. 

Selvitys on osa Etelä-Pohjanmaan 
Liitossa meneillään olevaa maakun-
nan JTF-rahoituksen valmistelua (Oi-
keudenmukaisen siirtymän rahasto).

Kirjoittajat projektipäällikkö Jus-
si Laurila ja bioenergian ja biota-
louden asiantuntija Juha Viirimä-
ki työskentelevät Suomen metsä-
keskuksessa Maaseudun muuttuva 
energiantuotanto -hankkeella, jota 
rahoittavat Manner-Suomen Maa-
seutuohjelma ja yksityiset yritykset.

Runkopuu 
(pyöreäpuu)

167 Rankahake
88 Kokopuuhake
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Hakkuutähdehake
125

Kantomurske
48

Kuori
99

Puru
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Kierrätyspuu
55

Pelletti
22

Palaturve
186

Jyrsinturve
1488

Kevyt polttoöljy
38

Raskas polttoöljy
26 Kivihiili 0

Muu
100

PUUENERGIAN POTENTIAALI, KÄYTTÖ JA TASE ETELÄ-POHJANMAALLA

Puutavaralaji Potentiaali, GWh/v Käyttö, GWh/v Tase, GWh/v

Pienpuu 540 540 0

Kuitupuu  
(sis. teollisuuden käyttämän puun)

3900 2612 1288

Hakkuutähde (kuusivaltaiset) 220 125 95

Kanto (kuusivaltaiset) 300 48 252

Yhteensä 4960 3325 1635
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Aluelämpölaitosten käyttämät polttoainemäärät (GWh) Etelä-Pohjanmaalla vuonna 2019, yhteensä 2704 GWh (Suomen metsäkeskus).

Puuenergian potentiaali, käyttö ja tase Etelä-Pohjanmaalla (Suomen metsäkeskus & Luke).

Aluelämpölaitosten investointitarpeet (milj. €) Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2021 - 2040, yhteensä 285 milj. € (Suomen metsäkeskus).
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Ilmaston muuttuessa tänään voi ol-
la 30 astetta pakkasta, huomenna 
6 plusastetta vesisateineen ja yli-
huomenna voi sataa 30 cm uutta 

lunta. Tämä luo haasteita paikallisties-
tön kunnossapidolle. Tiestöstä voi tulla 
luistinratoja. Metsäkoneiden vienti työ-
maille on haastavaa. Kun lisäksi turve-
maiden metsänpohjat eivät routaannu 
entiseen malliin, vaikeuttaa se puun-
korjuuta entisestään. Varsinkin Pohjan-
maan maakuntien puuntuotantoon sopi-
villa ojitusmetsillä on tärkeä asema län-
tisen Suomen tehtaiden ja Äänekosken 
puuhuollossa.

Koneiden on päästävä sujuvasti 
savotoille
Arkipäivän puunkorjuu edellyttää hyvää 
paikallistiestön ylläpitoa, jotta miehet ja 
koneet pääsevät savotoille. Mäkisillä 
jääteillä lavettiautojen, tukkirekkojen, 
maitoautojen ja ihan tavallisten henki-
löautojenkin kulkeminen on hankalaa. 

Kansallisen biotaloustrategian tavoit-
teita on vaikea saavuttaa ilman riittävää 
ja kunnollista maaseudun tieverkkoa. 
Muun muassa Etelä- ja Keski-Pohjan-
maan viimeisin alueellinen metsäohjel-
ma on nostanut alempiasteisen tiever-
kon hoidon ja kunnostuksen tarpeet se-
kä metsien saavutettavuuden yhdeksi 
keskeiseksi metsätalouden edistämis-
toimeksi. Erilaiset selvitykset eivät kui-
tenkaan riitä, vaan tarvitaan riittävää ra-
hoitusta toimivan tieverkon ylläpitoon. 

Erikoista on myös se, että muuan kun-
ta vaati taannoin metsäsektoria kustan-
tamaan kunnan tienpitoa. Metsäyhtiön 
päätehtävänä kuitenkin on tuotteiden 
valmistuksen ja puunhankinnan lisäksi 

hankkia omistajilleen lisää rahaa. Toi-
saalta erikoista on se valitettava piirre, 
että osa suomalaisista vastustaa puun-
tuotantoa ja puuntuotannon tukia aina-
kin osittain. Julkiset varat halutaan si-
nänsä tärkeisiin kohteisiin eli sairail-
le, vanhuksille ja koulutukseen eikä 
välttämättä metsäautoteiden peruspa-
rannuksiin. Vertailun vuoksi vuoristoi-
sessa Sveitsissä kansa on aina halun-
nut metsäautoteitä. Vuonna 1998 pää-
sin ihmettelemään, kun kilometri as-
faltoitua metsäautotietä maksoi alp-
pimaassa noin miljoona silloista Suo-
men markkaa. 

Metsäautotie on myös 
metsänomistajan etu 
Metsäautotie nostaa metsätilan 
arvoa. Puusta saa paremman hinnan, 
jos metsäpalstan kulkuyhteydet 
ovat kunnossa. Jos puita kuljetetaan 
metsässä kilometri lähimmän metsä-
autotien varteen, merkitsee se noin 
kahta euroa alempaa kantohintaa 
puukuutiolle kuin jos leimikko olisi 
tienvarressa. 

Lisäksi metsäteollisuuden kotimai-
set investoinnit edellyttävät merkittä-
viä väyläinvestointeja. MetsäGroupin 
Kemin biotuotetehtaan investointipää-
tös oli metsäalalle ilouutinen kuluvan 
vuoden helmikuussa. Puunkäytön li-
sääminen parantaa metsänomistajien 
puunmyyntimahdollisuuksia ja antaa 
koneyrittäjille töitä. Kun puuvirrat kas-
vavat, Kemin investointi lisää osaltaan 
myös rataverkoston ja nelostien kun-
nostustoimia. Metsäkoneyritysten li-
säksi myös maanrakennusalan yrityk-
set saavat töitä, mikä on hyvä asia. 

TEKSTI: RISTO LAUHANEN, SEAMK
KUVAT: RISTO LAUHANEN, SEAMKHyvä 

paikallistiestö 
turvaa toimivan 
puuhuollon –
rahaa tarvitaan
Nykyajan arvoituksessa voidaan kysyä, mikä on se, mitä kaikki 
haluavat käyttää, mutta mistä kukaan ei haluaisi maksaa? Oikea 
vastaus on tie. Aikanaan Esko Ahon puutyöryhmän paperin 
ja tukirahojen ilmestyttyä alkoi kova kylien välinen kilpailu 
kuluneiden vuosien puunmyyntimääristä. Nimittäin, jos tie 
kestää puutavara-auton, kestää se myös viljarekan, maitoauton 
ja koulubussin. Alemman tieverkon hyvä kunto on sujuvan 
puuhuollon ja koneyrittäjän etu.

Talvella on tärkeää helpottaa korjuukaluston siirtoja.

Paikallistie voi joskus olla kuin luistinrata. 

Ylistarolainen Juha Viirimäki teki pellolleen talvitien, 
jotta koneet pääsevät suosavotalle. 

Hämeenlinna, 03 644 0400 • Jyväskylä, 014 338 8700 • Rovaniemi, 016 321 0100 • metsatyo.fi
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TYÖKONEET 
VARUSTAA 
METSÄTYÖ.
Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman. 

Puh. 0207 510 600
info@geotrim.fi 
geotrim.fi

Perintökuja 6  
(Avia Line 2) 
01510 Vantaa
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Saadaanko matalammilla ojilla hillittyä 
turvemaametsien vesistö- ja ilmastovaikutuksia?

Syvän ojan kaivuu. (Kuva: Jani Antila, Tapio Oy)

 Matalan ojan kaivuu. (Kuva: Jani Antila, Tapio Oy)

Turvemaiden metsiin etsitään uusia keinoja, joilla voidaan vähentää haitallisia 
vesistövaikutuksia ja lisätä hiilensidontaa. Tutkimuksellista tietoa ojasyvyyden 
vaikutuksesta puuston kasvuun, vesistökuormitukseen ja maaperän 
kasvihuonekaasujen vapautumiseen selvitetään ”Työkaluja ja menetelmiä 
turvemaiden metsien vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan” -hankkeessa. 
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

TIINA RONKAINEN JA JANI ANTILA

14

TurVi-hankkeen Pudasjär-
ven pilottikohteilla toteu-
tettiin viime vuonna ojas-
ton kunnostukset ja ra-

kennettu vesiensuojelurakenteet. 
Pilottikohteille perustettiin kont-
rollikoeala sekä matalien ja syvien 
ojien koealat, joissa ojien ovat sy-
vyydeltään 60 cm ja 90 cm. Mata-
lammat 60 cm ojat poikkeavat ny-
kysuositusten mukaisesta yksityis-
maiden ojitussyvyydestä, joka on yli 
30 cm paksuisilla turvekerroksilla 
70-110 cm. Koealoilta mitataan maa-
perän kasvihuonekaasuvirtauksia 
ja pohjavedenpinnan tasoa, lisäksi 
pilottikohteilla seurataan ojien ve-
denlaatua.

Kenttämittausten avulla pilotti-
kohteilla tarkastellaan kahden eri 
ojasyvyyden vaikutusta puuston 
kasvuun, vesistökuormitukseen 
ja maaperän kasvihuonekaasujen 
vapautumiseen. Matalampien ojien 
avulla tavoitellaan haitallisten vesis-
tövaikutusten ja turvekerroksen hii-
lidioksidipäästöjen vähentämistä.

Matalamman ojan kaivuutyö

Kummallakin kohteella oli oma 
kaivuu-urakoitsijansa, joista molem-
pien kuljettajat totesivat matalan 
ojan olevan hieman haasteelli-
sempi kaivaa. Käytettävät ojakau-
hat on mitoitettu syvän ojan kaiva-
miseen, minkä vuoksi niiden käyttä-
minen on hieman vaikeampaa mata-
lalla ojasyvyydellä. Matala oja voi 
silti olla myös nopeampaa kaivaa, 
jos syvempi oja ulottuisi esimerkiksi 
kovaan savimaahan asti. Suuria 
eroja ei kuitenkaan kaivuutyössä 
ollut havaittavissa matalan ja syvän 
ojan välillä.

Kaivuutöiden myötä syntyi kes-
kustelua matalan ojan mahdolli-
sesta nopeammasta umpeen kas-
vamisesta. Matalasta ojasta tulee 
nykyisellä kaivuukalustolla melko 
kapea, koska kaivinkoneen ojakau-
ha on mitoitettu noin metrin syvän 
ojan kaivamiseen ja kauhan profii-
li on V-mallinen. Näin ollen mata-
lampi ja kapeampi oja voi umpeu-
tua syviä ojia nopeammin. Tällais-
ta riskiä voitaisiin helposti vähen-
tää kärjestään nopeammin levene-
vällä kauhaprofiililla, joka muistut-
taisi U-kirjainta.

Ojien kunnostuksen yhteydessä 
Pudasjärven Hetekylän lähellä si-

jaitsevalle pilottikohteelle raken-
nettiin vesiensuojelurakenteiksi 
laskeutusaltaita ja putkipatoja, joi-
den lisäksi osa ojitusalueen vesis-
tä ohjattiin pintavalutuskentille. 
Pintavalutuskenttinä alueella toi-
mivat kuivunut avosuo sekä met-
sätalouskäytön ulkopuolelle jää-
vä puustoinen vanha ojitusalue. 
Hankkeessa seurataan veden-
laatua koealojen lisäksi kahdelta 
pintavalutuskentältä sekä yhdel-
tä laskeutusaltaan ja putkipadon 
yhdistelmältä.

Pilottikohteiden koealat 
valmistuvat
Pilottikohteiden koealoille on 
syksyn 2020 aikana tehty valmiste-
levia töitä kasvihuonekaasumitta-
uksia varten sekä asennettu pohja-
vedenpintaa mittaavia antureita. 
Molemmilla kohteilla on syvien 
ja matalien ojien koealat sekä 
kontrollialue. Kontrollialueella 
ei ole kunnostettu ojia lain-
kaan. Jokainen koeala koostuu 
kahdesta sarasta, joilla molem-
milla on kasvihuonekaasumittaus-
pisteitä ja vedenpintaa mittaavia 
antureita. Kasvihuonekaasuista 
mitataan tässä hankkeessa 
maaperän metaani- ja hiilidiok-
sidivirtauksia. Mittaukset aloi-
tetaan kesällä 2021 ja niistä 
vastaa Luonnonvarakeskus. 
Pilottikohteiden vedenlaatua 
seurataan myös koko hank-
keen ajan. Vedenlaatua hank-
keessa tarkastelee Suomen 
ympäristökeskus.

Ensimmäiset tulokset 
näyttävät lupaavilta
TurVI -työryhmän jäseniä kävi 
marraskuussa 2020 pilottikohteilla 
tarkastelemassa ojien kunnos-
tuksen ja vesiensuojeluratkaisu-
jen toteutusta. Poikkeuksellisen 
runsaista syyskauden sateista 
johtuen molemmilla kohteilla 
vedenpinta oli hyvin korkealla ja 
virtaama runsasta. Suuren virtaa-
man vuoksi kiintoainesta oli lähte-
nyt liikkeelle kunnostetuista ojista. 
Alueiden vesiensuojelurakentei-
den havaittiin kuitenkin toimivan 
suunnitellusti. Erityisen hyvin oli 
onnistunut Hetekylän läheisellä 
kohteella avosuolle toteutettu 

pintavalutuskenttä, joka samalla 
kohensi kuivuneen suon vesita-
loutta. Suon kuivuneet rimpipin-
nat olivat veden kyllästämiä ja 
johdeojan läheisyydessä suon 
pintakasvillisuus pidätti tehok-
kaasti kiintoainesta. Vastaava 
tilanne oli havaittavissa myös 
vanhalle ojitusalueelle peruste-
tulla pintavalutuskentällä.

”Kohteelle suunniteltiin vanho-
jen ojien perkausta noin 13 400 
metriä ja täydennysojitusta noin 
1150 metriä. Vesiensuojeluraken-
teina alueella on viisi laskeutus-
allasta, joista kolmen yhteyteen 
on asennettu putkipadot. Lisäk-
si alueella sijaitseva avosuo toi-
mii pintavaluntakenttänä osalle 
ojitusalueen valuma-aluetta. Vet-
tä johdettiin myös pintavalutuk-
seen vanhalle ojitusalueelle, jon-
ka ojat jätettiin nyt perkaamat-
ta. Oli ilo huomata, ettei alueen 
vesienpurkupisteissä ollut havait-
tavissa kiintoaineksen purkau-
tumista vesistöön. Toteutetut ve-
siensuojeluratkaisut voidaankin 
todeta toimiviksi, varsinkin kun 
hankkeen koko on varsin suuri ja 
hanke on kokonaisuudessaan to-
teutettu syksyn 2020 aikana.” Ari 
Kangas, Suomen metsäkeskus.

Kirjoittajat Tiina Ronkainen 
ja Jani Antila toimivat Tapion 
asiantuntijoina vesiensuojelun 
ja turvemaiden metsätalouden 
hankkeissa.

Lisätietoja www.tapio.fi
Hankkeen projektipäällikkö, 
Vesiensuojelun johtava asian-
tuntija Samuli Joensuu, Tapio, 
samuli.joensuu(at)tapio.fi, puh. 
+358 40 534 1043
Tutkija, Sakari Sarkkola, Luke, 
sakari.sarkkola(at)luke.fi, Puh. 
+358 29 532 5409
Erikoistutkija, Heikki Mykrä, 
SYKE, heikki.mykra(at)ympa-
risto.fi, Puh. +358 29 525 1436
Paikkatietoasiantuntija, Juha 
Jämsén, Suomen metsäkeskus, 
juha.jamsen(at)metsakeskus.fi, 
puh. +358 40 034 1249

Pintavalutuskenttä on parantanut kuivuneen avosuon vesitaloutta. (Kuva: Jani 
Antila, Tapio Oy)

Kasvihuonekaasu- ja pohjavedenmittauspisteet vierekkäin koealalla. (Kuva: 
Tiina Ronkainen, Tapio Oy)
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Moottorikelkat pärise-
vät Ilomantsin Mekri-
järvellä toimivan Meg-
rin Matkailu Oy:n pi-

ha-alueella. Kaikkiaan 17 kelkkaa 
pyyhältää matkaan kahdessa eri 
ryhmässä. Ensin Mekrijärven jääl-
le, ja siitä kohti lähistöllä kylän ohit-
tavaa Pohjois-Karjalan virkistys-
reitistöyhdistyksen kelkkakauraa. 
Kaksi moottorikelkkaa on vielä tu-
lossa mukaan ”matkan varrelta”. 
Pakkasjakso on talvisodan päätty-
mispäivänä jo väistynyt, joten keli 
saattaa olla jopa liian lämmin maas-
toajoa ajatellen. Koneyrittäjille ovat 
kuitenkin kaikki talviolosuhteet jo-
kapäiväistä elämää. 

Vuoden 2021 Kelkkasafarin ni-
menä on Matti Juvosen muisto-
ajo. Ennen lumisten metsien sii-
mekseen siirtymistä kerrataan reit-
tiä, ajo-ohjeita ja varomääräyksiä. 

– Matka suuntautuu Megriltä 
kohti Tuupovaaraa, ja päivän mit-
taan valittavana on joko 140 kilo-
metrin tai jopa 250 kilometrin pi-
tuinen ajomatka, valtakunnallisen 
Koneyrittäjät ry:n hallituksen jä-
sen ja maarakennusvaliokunnan 
puheenjohtaja sekä Karjalan Ko-
neyrittäjien maarakennusjaoston 
puheenjohtaja Seppo Saarelai-
nen kertoo. 

Koronamääräykset 
huomioon
Karjalan Koneyrittäjiin kuuluu 
jäseniä kaikista Pohjois-Karjalan 
kunnista. Tällä hetkellä jäseniä on 
noin 240. Saarelainen toteaa, että 
sekä safarin taukopaikoilla että sen 
huollossa noudatetaan koronaepi-
demian mukaisia ohjeita. Vauhtikin 
lisääntyy kovalla baanalla ihan 
tietämättään, joten menopelien 
väleiksi suositellaan 150 metriä. 

– Matti Juvosen 1860-luvulta läh-
töisin oleva pihapiiri on ollut use-
aan otteeseen moottorikelkkasafa-
rimme keskus- tai taukopaikka, ja 
siellä pysähdymme viettämään hil-
jaisen hetken hänen muistokseen. 

Tuupovaarasta kelkkailijat pala-
sivat Ilomantsiin. Läävästön käm-
pällä tankattiin niin menopelejä 
kuin kuljettajiakin. Ruokailun jäl-
keen osa kelkkailijoista suuntasi 
pidemmälle reitille, jonka etappe-
ja olivat muun muassa Hattuvaara 
ja Naarva. Toinen osa porukasta 
”lasketteli” suorempaa reittiä pit-

kin takaisin Mekrijärvelle. Päi-
vän tapahtumia oli mahdollisuus 
kerrata savusaunan löylyissä se-
kä sen jälkeen hulppean juhlasa-
lin illallispöydässä. 

Hyvät kelit ja urat

Koneyrittäjien safarin huoltojouk-
kojen ”päällikkönä” hääri Pohjois-
Karjalan kelkkaurien ahkera 
puuhamies Tenho Nissinen. 
Hän totesi kelkkaurien suunnitte-
lun ja hoitamisen tulevan aina vain 
haastavammaksi. Maanomistajia 
tulee tilajakojen ja -kauppojen 
myötä lisää, eikä uusi omistaja 
välttämättä pidä kelkkaliiken-
teestä maillaan. Reittiä on siirret-
tävä. Joissakin tapauksissa saattaa 
puolestaan maanvuokra kohota. 
Nissinen muisteli, että parhaim-
millaan koneyrittäjien kelkkasafa-
rille osallistui yli sata kelkkailijaa. 

– Kelkkauraa on kuluneella 
viikolla tampattu, ja kun tieto sii-
tä leviää, reitillä saattaa olla run-
saasti myös muita harrastajia. Jo-
ten pidetään vauhti ja etäisyys toi-
siin kelkkailijoihin turvallisina, 
hän opasti. 

Ilomantsin Tyrjänsaaresta ko-
toisin oleva metsäkoneyrittäjä Ilk-
ka Tahvanainen on viimeisen 
päälle innokas moottorikelkkailija. 

 – Kuluvana talvena ovat vain 
kiireiset työasiat sotkeneet kelk-
kailuharrastusta. Lumitilannehan 
on ollut ihan huippu, ja reitit ovat 
olleet hyvässä kunnossa. 

Päivän ”teemahenkilön” eli 
Matti Juvosen hän määrittelee 
todelliseksi kelkkaguruksi. 

– Matti on ollut ihan oleelli-
nen henkilö näissä reitistöasiois-
sa, sekä endurokilpailujen ja sa-
farien järjestelyissä. 

Tahvanainen arvelee, että 
koneyrittäjien valtakunnalliset 
moottorikelkkasafaritkin ovat 
pyörähtäneet käyntiin Juvosen 
aloitteesta. 

– Tämänkin tapahtuman kut-
su on ollut valtakunnallinen, mut-
ta koronan takia moni halukas 
on jäänyt kotiin. Matista on var-
masti mukavia muistoja kaikilla 
ikäluokilla, Tahvanainen toteaa. 

Mies monessa mukana

Tuupovaaran Revonsonkajassa 
vuosina 1946 – 2020 elänyt Matti 
Juvonen oli turvealan koneura-
koitsija ja todella innokas moot-
torikelkkaharrastaja. Hän ehti 
toimia lukuisissa kelkkaenduro-
kisoissa ja safareilla myös järjes-
telytehtävissä. Järjestöpuolella 
Juvonen toimi muun muassa 
Karjalan Koneyrittäjien ener-
giavaliokunnan puheenjohta-
jana sekä Koneyrittäjien liiton 
senioritoimikunnan pitkäaikai-
sena jäsenenä. Karavaanareihin 
ja Päätaloharrastajiin kuulunut 
Juvonen oli myös juttumiehiä. 
Kertomansa mukaan hänelle 
olivat myös Pohjois-Suomen 
moottorikelkkareitit tuttuja.

Kelkkauralla koneyrittäjän kunniaksi

Karjalan Koneyrittäjät 
muistelivat 

moottorikelkkasafarillaan 
monitoimimies  
Matti Juvosta.

 Koneyrittäjä ja pienkoneiden 
harrastaja Matti Juvonen 

kotonaan tammikuun lopussa 
vuonna 2016.

ARMAS HÄRKÖNEN

Ilomantsilainen 
Ilkka Tahvanainen 
asensi polvisuojat 
ennen lähtöä. 

Koneyrittäjien Seppo Saarelainen 
(toinen vas.) ja kelkkaurien Tenho 
Nissinen (kolmas vas.) ohjeistivat 
kelkkailijoita ennen reitille lähtöä.

Koneyrittäjät starttasivat 
taipaleelleen Megrin Matkailun 
piha-alueelta.  

Matin ympärillä oli laaja ystäväpii-
ri. Muistoajossa oli mukana Matin 
ystäviä ja hänet tunteneita laidasta 
laitaan. Oli koneyrittäjiä, kauppa-

kamarin edustajia ja moottorikerhon miehiä, 
kertoo Karjalan Koneyrittäjien puheenjohta-
ja Teemu Myller. 

Myller oli kelkallaan lyhyen ajoreitin ryh-
män purkumiehenä katsomassa, että kaikki 
reitille lähteneet myös reitin läpi selvisivät il-
man haavereita tai konerikkoja. 

– Otin lyhyen reitin purkumiehen paikan, 
kun en ole kahteen vuoteen jousilla ollut. Et-
tei tule lihakset liian kipeiksi ja kykenisi seu-
raavalla viikolla töihinkin.

SIRPA HEISKANENYstävät ulkoiluttivat Ystävät ulkoiluttivat 
Matin kelkkojaMatin kelkkoja

Vielä pidempi aika edellisestä kelkkareissus-
ta oli Seppo Koskelalla, joka tuli kelkkasafaril-
le Oitista, Kanta-Hämeestä.

– 15 vuotta sitten olen viimeksi ollut kelkkaile-
massa, Koskela kertoi.

Se ei estänyt lähtemästä mukaan kollegan ja 
pitkäaikaisen ystävän muistoajoon.

– Kymmeniä vuosia sitten olen Mattiin tutustu-
nut turveurakoinnin ja koneyrittäjien tapahtumien 
kautta. Vuosia on käyty syksyisin Juvosilla kylässä.

Sepon poika Esa Koskela harrasti aikoinaan 
enduroa ja senkin tiimoilta yhteyttä pidettiin Mat-
tiin ja Matin perheeseen. 

– Monta yötä oltiin Juvosilla vieraana, 
kun Esa kävi kisaamassa ja harjoittele-
massa täällä.

Perhetuttuna Seppo Koskela sai muis-
toajossa alleen Matti Juvosen moottori-
kelkan. Toista Matin kelkkaa ajoi toinen 
Seppo, Karjalan yhdistyksen Saarelai-
nen. Näin myös Matille niin tärkeät ajo-
pelit pääsivät ulkoilemaan.

Karjalan yhdistyksellä on aikomus jat-
kaa Matin hengessä. Matti Juvosella on 
ollut suuri vaikutus Koneyrittäjien kelk-
kasafarien synnyssä. Perinne on viime 
vuosina joutunut tauolle paljolti lumet-
tomien tai vähälumisten talvien vuoksi, 
mutta Karjalan puuhamiehet haluavat 
tehdä Matin muistoajosta vuosittaisen 
tapahtuman.

– Meillä täällä Pohjois-Karjalassa näi-
tä kolkkia on, joissa melko varmasti on 
lunta, Teemu Myller kertoo.

Matti Juvonen on jäänyt monen mieleen. 
Se näkyi maaliskuussa Matin muistoksi 
järjestetyllä kelkkasafarilla, vaikka korona-
aika osallistujien määrää verottikin.

Osallistujat viettivät hiljaisen hetken Matin 
muistolle Juvosten pihapiirissä. Etualalla 
oikealla Matin perhe, vaimo Laila ja kaksi 
tytärtä. Kuva: Karjalan Koneyrittäjät

Matti Juvosen kelkka pääsi ulkoilemaan. 
Keulan tarrat ovat muisto menneistä 
kelkkasafareista. Kuva: Karjalan Koneyrittäjät

Ystävän ele 
Tuupovaaran 
Moottorikerhosta. 
Kuva: Karjalan 
Koneyrittäjät

Pohjois-Karjalassa 
on lunta ja aktiivien 
ylläpitämiä reittejä. 
Kuva: Karjalan 
Koneyrittäjät
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Hän kertoo lähte-
neensä Pohjois-
Savosta kohti 
suurta tietämättö-

myyttä vuonna 1974. Mää-
ränpäänä oli Saksa ja hou-
kuttimena sikäläiset myrs-
kypuusavotat. Toinen hou-
kutin oli Einari Vidgren, 
jonka kanssa Kauhanen 
tuolloin yhdessä urakoi ja 
joka oli saanut vihiä rahak-
kaista saksalaissavotoista.

– Enpä tuolloin tiennyt 
suurin piirtein edes sitä, 
missä se Saksa on, Olavi 
Kauhanen muistelee.

Ennen ensimmäistä ulko-
maan urakointireissua olivat 
Kauhanen ja Vidgren vai-
moineen käyneet tutustu-
massa sikäläisiin oloihin. 
Uutta oli silti edessä, kun 
Kauhanen lopulta lähti mat-
kaan keräämänsä metsuri-
porukan ja ensimmäisen ko-
neen kanssa. 

Suomesta oli yhteensä 
neljä urakoitsijaa samaan 
aikaan samalla asialla. Ko-
neille ei ollut lavettikulje-
tusta satamasta eteenpäin, 
joten Bremenin satamasta 
lähti erikoinen kolonna koh-
ti Cloppenburgia ja myrs-
kyalueita. Ajamalla koneet 
saatiin työmaalle, matkaa oli 
noin 80 kilometriä.

– Se oli kova matka met-
säkoneelle. Välillä eksyivät 
autobahnallekin ja siellä oli 
lopulta edessä poliisi käsi 
pystyssä, että ei täällä saa 
ajaa. Pikkuteitä pitkin lo-
pulta pääsivät perille, Ola-
vi muistelee.

Myrskyn valmiiksi kaata-
mat puut odottivat korjaajia, 
ja Kauhanen sai työt käyn-
tiin. Puuta riitti korjattavak-

SIRPA HEISKANEN

Olavi Kauhanen Olavi Kauhanen – – 
ulkomaanurakoinnin ulkomaanurakoinnin 
pioneeri pioneeri 

Suomesta lähdettiin 
Saksaan korjaamaan 
myrskyn kaatamia 
puita jo 1970-luvulla. 
Vieremäläinen Olavi 
Kauhanen on yksi 
näistä pioneereista. 

Kotialbumista löytynyt 
kuva Olavi Kauhasesta 
lienee 80-luvulta. 

si niin, että kohta Olavi jo pyysi 
Suomesta toista konetta apuun. 
Sille löytyi työporukaksi suoma-
laisia, jotka olivat Ruotsin kautta 
päätyneet Saksaan savotoimaan. 
Porukka oli tehnyt töitä, mut-
ta rahat olivat jääneet saamatta. 

– Kahdelle koneelle ja miehil-
le riitti siellä töitä puoleksitoista 
vuodeksi. Töitä oli ja rahat saa-
tiin. Kun työt alkoivat loppua, 
soitin Suomeen, että täällä alkaa 
olla teot tehtynä.

Suomeen palattuaan Kauha-
nen ei kauan kotimaan kama-
raa kuluttanut. Yhden savotan 

hän ehti Suomessa hoitaa, kun 
jo oli taas edessä lähtö ulkomaille 
urakoimaan. Tällä kertaa suun-
tana oli Neuvostoliitto. Elettiin 
Kekkosen aikaa ja Kostamusta 
rakennettiin rajan takana suo-
malaisvoimin. 

Kostamuksen alueen puun-
korjuu oli Enso-Gutzeitin urak-
ka ja tuolloin yhtiöllä oli vielä 
omia koneitakin. Kostamuksessa 
oli vain pari yksityisen urakoitsi-
jan konetta, ja Kauhanen oli yk-
si näistä urakoitsijoista.

– Neuvostoliiton ja Saksan ura-
koissa ero oli kuin mustalla ja va-

lakeella. Siihen aikaan rajat olivat 
kiinni, ja Enson hommissa liik-
kuminenkin oli rajattu pienelle 
alueelle, Kauhanen muistelee.

Kostamuksen urakoiden jäl-
keen Kauhanen jatkoi urakoin-
tia Venäjän Karjalassa, Äänisen 
rannoilla Karhumäessä ja Pet-
roskoissa neuvostoliittolaisille 
urakanantajille. Omin päin ura-
koinnissa oli riskinsä.

– Saksasta ja Enson urakoista 
Kostamuksesta sai palkan työs-
tään. Näissä muissa osas sinne 
jäähä rahojakin saamatta. 

Pitkä päivätyö

Einari Vidgrenin ja Olavi 
Kauhasen yhteistyö alkoi jo 
ennen Saksan urakoita. Miehet 
olivat kotoisin samalta kylältä. 
Kun Kauhanen oli kuorma-auton 
kuljettajana tottunut kuormai-
men käyttäjä, hän oli luonteva 
kuormantekijä myös Ponssen 
ensimmäisen protokoneen 
puikoissa.

” Monivaiheista yhteistyötä Einarin 
kanssa tehtiin. Kierrettiin Suomea silloin, 
kun se oli uutta, että kuormaa kantavalla 

koneella luotiin kuorma ja tuotiin se 
maaliin. Ajoin ensimmäistä protoa aina 

Etelä-Suomea myöten.” 

– Minulle se oli tuttua, kun olin 
Hiabia käyttännä. Jonkun aikaa 
kun se opetuttaa sekkii, ennen 
ku alkaa sujua.

– Monivaiheista yhteistyötä Ei-
narin kanssa tehtiin. Kierrettiin 
Suomea silloin, kun se oli uutta, 
että kuormaa kantavalla koneella 
luotiin kuorma ja tuotiin se maa-
liin. Ajoin ensimmäistä protoa ai-
na Etelä-Suomea myöten.

Ulkomaanreissujen jälkeen 
Olavi Kauhanen jatkoi urakoin-
tia Suomessa Enso-Gutzeitille, ny-
kyiselle Stora Ensolle. Olavi jäi 
eläkkeelle 65-vuotiaana vuonna 
2003, mutta Metsäkorjuu Kauha-
nen Oy jatkaa puunkorjuuta Stora 
Enson alueurakoitsijana vanhim-
man pojan Ismon luotsaamana. 

Olavi Kauhanen palkittiin jou-
lukuussa Einari Vidgrén Säätiön 
10 000 euron Einarin Elämäntyö-
palkinnolla. Tunnustus annettiin 
Kauhasen lisäksi Pekka Poiko-
laiselle ja Mikko Rysälle. Elä-
mäntyöpalkinto on myönnetty tä-
tä aiemmin vain kahtena vuonna.

 Kuormaa kantava 
kone oli aikakautensa 
ihme ja sitä käytiin 
esittelemässä Etelä-
Suomea myöten. 
Silloinkin näissä 
tutuissa puikoissa oli 
Olavi Kauhanen. Kuva: 
Kauhasen kotialbumi

Paljon on kalusto kehittynyt 
vuosien saatossa. Kuvassa Olavi 
Kauhanen tarkastaa Metsäkorjuu 
Kauhasen uusinta hakkuukonetta. 
Kuva: Kauhasen kotialbumi
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Koneen likaisuus lisää 
paloturvallisuusriskiä

ARI PIHLAJAVAARA

Metsäkonehuolto Kähkönen Oy:n 
Janne Kähkönen on tehnyt 
muutamia paloturvallisuustar-
kastuksia Satakunnan alueella, 

uusille tai uudehkoille John Deere -metsä-
koneille. Janne Kähkönen kuvailee tarkas-
tuksista saatuja havaintoja:

– Uusikin kone voi olla likainen. Metsäko-
neisiin kertyy pölyä ja likaa, oksia ja risuja, 

Uudessakin koneessa voi olla tarvetta tarkastaa paloturvallisuutta. Esimerkiksi akunkenkien hapettumat sekä koneen 
likaisuus voivat lisätä koneen kuin koneen paloriskiä, vaikka kone muutoin olisi tehtaalta tulleen veroinen.

neulasia jne. Koneissa on myös kohteita, jois-
sa on korkeita lämpötiloja, muun muassa pa-
koputket ja pakokaasun puhdistuslaitteet. Jos 
lika on näiden laitteiden lähellä, on olemassa 
erityinen paloturvallisuusriski.

– Nämä kuumemmat kohteet ovat yleensä 
paikoissa, jotka kuljettajan on helppo puhdis-
taa päivittäin. Siitä huolimatta, kun kone tu-
lee tiloihimme huoltoon, jossa se pestään ai-

na ennen muita toimenpiteitä, löytyy yleen-
sä likaa. Koneen pesu on myös toimenpide, 
joka jo sinällään pienentää paloriskiä. Toinen 
havaittu kohde, joka voi aiheuttaa uusissakin 
koneissa paloriskiä, ovat yleensä akunkengät 
ja päävirtajohdot. Niistä voi löytyä hapettu-
maa tai hankautumia, Janne Kähkönen toteaa. 

– Yksittäisiä, paloriskiä lisääviä tapahtumia 
uusistakin koneista voi silti löytyä. Esimer-

Metsäkonehuolto Kähkönen Oy on tehnyt Satakunnan 
alueella paloturvallisuustarkastuksia. John Deere-merkkisten 
metsäkoneiden huoltosopimusyrityksen neljäs sukupolvi on 
aloittanut palveluksensa yrityksen asentajana - kuvassa Onni 
Kähkönen koneen puikoissa, vieressä yrityksen työntekijä 
Juhani Salo ja lattialta huoltotoimintaa tarkkailemassa 
työharjoittelija Iines Kantomäki.

kiksi koneen hytin alle voi työn-
tyä oksa tai tikku, joka painaa ja 
hiertää johtosarjoja. Jos johtojen 
kuori tällöin rikkoutuu, riski pa-
loihin kasvaa. Muutoin huoltotoi-
minnassamme ei koneista ole löy-
tynyt erityisiä palovaaraa lisääviä 
seikkoja. Huoltosopimuksen pii-
rissä olevat koneet ovat uusia tai 
uudehkoja ja siinä kunnossa, mis-
sä ne ovat olleet tehtaalta tulles-
saan. Näihin koneisiin ei ole tehty 
jälkiasennuksena mitään ja lisäva-
rusteetkin ovat tehdasasenteisia.

– Tarkastuksen teko käy siinä 
samalla, kun kone muutoinkin käy-
dään huoltosopimuksen mukaan 
läpi. Kähkönen huomauttaa, että 
kokemuksia on kuitenkin kerty-
nyt vain uudemmista koneista, jo-
ten vanhempaan kalustoon se ei 
päde. Niissä voi olla esimerkiksi 

öljyvuodoista, jälkiasennuksista 
ynnä muusta johtuen jo enem-
män riskikohteita.

Janne Kähkönen on pohtinut, 
että he voisivat tarjota tarkastusta 
myös oma-aloitteisesti. Tähän asti 
paloturvallisuustarkastus on teh-
ty, jos huoltosopimuksen piiris-
sä oleva asiakas on sitä itse huo-
mannut pyytää. Jotta tarkastus on 
voitu tehdä Ifin kustannuksella, 
on asiakkaan oltava sekä Ifin asi-
akas että Koneyrittäjien jäsen.

– Kun näissä ympyröissä on 
suhteellisen pienet piirit, huol-
toja tekevätkin tuntevat jo asiak-
kaansa. Asiakkaiden puolesta on 
asioitu vakuutusyhtiöiden kans-
sa, joten on tiedossa, minkä va-
kuutusyhtiön asiakas koneyrittä-
jä on. Lisäksi yleensä on tiedos-
sa sekin, onko asiakas Koneyrit-
täjien jäsen. Joten edellytykset 
tarkastuksen tekemiseksi ovat 
jo tiedossa.

– Eikä sekään haittaa, jos asi-
aa tiedustellaan asiakkaaltamme 
huollosta sovittaessa. Onhan se 
asiakkaamme asia päättää, vas-
taako kysymyksiin. Ja kyse on lo-
pulta palvelusta asiakkaalle. Hän 
saa siitä hyötyä, kun paloriskit vä-
henevät tai tarkastuksessa selviää 
muutoin seikkoja, jotka vähentä-
vät koneiden seisokkien määrää.

Metsäkonehuolto  
Kähkönen Oy
Yritys on toiminut 50-luvun alusta 
alkaen, kun Janne ja Veli-Matti 
Kähkösen isovanhemmat perus-
tivat sen. Karjalan evakkojen 
perustaman yrityksen peruja 
on muun muassa Nakkilassa 
edelleen toimiva kyläkauppa. 
Sittemmin Jannen ja Veli-Matin 
isä Markku Kähkönen laajensi 
yrityksen toimintaa moottorisaha- 
ja muiden pienlaitteiden korja-
uksiin ja sittemmin toiminta on 
laajentunut edelleen John Deere 
-merkkisten metsäkoneiden sekä 
John Deere - traktorien huolto- ja 
korjaustoimintaan.

Metsäkonehuollossa alueena 
on Satakunnan lisäksi pohjoisim-
pina alueina Kristiinankaupungin 
tienoot sekä etelässä Turun saa-
risto. Traktorien huollossa alu-
eena on Satakunta. Yritys pitää 
huolto- ja korjaustoiminnan lisäk-
si muun muassa varaosien sekä 
verkko- että tavallista kauppaa ja 
myy John Deere-merkkisiä pääl-
tä ajettavia ruohonleikkureita se-
kä työvaatteita ja voiteluaineita.

Janne ja Veli-Matti Kähkönen 
ovat kolmas sukupolvi yrityksen 
toiminnassa, neljäs sukupolvi on 
juuri aloittanut yrityksessä asen-
tajana. Kaikkiaan yritys työllistää 
13 henkilöä.

Koneyrittäjien ja Ifin yhteistyössä laatima 
paloturvallisuustarkastustyökalu on otettu 
käyttöön vuonna 2017.  Koneyrittäjän 
näkökulmasta tarkastustyökalun käytöllä 
pyritään vähentämään palovahingoista 
vahingon kärsineelle koneyrittäjälle 
aiheutunutta liikevaihdon menetystä ja 
muuta vaivaa sekä haittaa. Samalla osaltaan 
pienennetään vakuutusmaksupaineita 
kalliiden työkoneiden palovahinkojen ja 
niistä maksettujen korvausten laskiessa. 

Tarkastus kestää noin tunnin. 
Tarkastuksen kustannukset maksaa If, 
mikäli tarkastuksen teettävä koneyrittäjä 
on Ifin asiakas ja Koneyrittäjien jäsen. 
Paloturvallisuustarkastuksen voi teettää 
niissä huoltokorjaamoissa, jotka on lueteltu 
www.if.fi/koneyrittajat -sivustolla. Yritys 
voi tehdä tarkastuksen myös itsenäisesti 
samasta internet-osoitteesta löytyvän 
tarkastustyökalun avulla. Laskutusoikeutta 
Ifiä kohtaan ei omana työnä tehdyn 
tarkastuksen tekemisestä kuitenkaan synny.

Oleellista tarkastukseen liittyen on, että 
tarkastus tulee muistaa tilata jo huoltoa 
varatessa, kun asioidaan listatuissa 
huoltokorjaamoissa. Tarkastuksen teettänyt 
koneyrittäjä saa tarkastuksesta raportin, 
josta selviää tarkastuksessa havaitut seikat.

Palovahingoista ei ole tilastoitu 
valtakunnallisia kokonaismääriä. Ifin 
tilastojen mukaan totaalipalovahinkoja 
sattuu keskimäärin 4,5 kappaletta vuodessa 
vaihteluvälin ollessa kahdesta palosta 
aina yhdeksään paloon vuodessa. Näiden 
palojen keskimääräinen kustannus on 
155 200 € per vahinko. 

Pienempiä palovahinkoja sattuu 
määrällisesti runsaammin, keskimäärin 
125,5 kappaletta vuodessa vaihteluvälin 
ollessa pienimmillään 107 ja suurimmillaan 
171 palovahinkoa vuodessa. Pienempien 
palovahinkojen keskimääräinen kustannus 
on 13 930 € per vahinko.

Yllä olevissa kustannuksissa on vain 
vahingon suorat kustannukset. Euromääriin 
ei ole laskettu yrittäjälle palovahingosta 
aiheutunutta muuta järjestelyvaivaa 
eikä palovahingosta aiheutuneita 
liikevaihdon menetyksiä. Nämä 
muodostavat koneyrittäjille merkittävän 
kustannusrasitteen, joten työkoneiden 
paloturvallisuuteen kannattaa panostaa.
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JR-Hake ja Kuljetus Oy:lle  
uusi Jenz HEM 583

TAPIO HIRVIKOSKI

JR-Hake ja Kuljetus Oy:n uu-
si Jenz HEM 583 on tuttu 
ja hyväksi todettu kone yri-
tyksessä. Vastaavanlainen 

Jenz HEM 581 on yrityksellä ol-
lut jo noin kahdeksan vuotta. Va-
linta uudeksi hakkuriksi oli näin 
ollen helppo, totesi Jani Roni-
mus. Vanha kone jäi edelleen yri-
tyksen kalustoon mukaan.

Uusi kone on nyt jo tottunut ta-
lon tavoille, kertoi koneen nimik-
kokuljettaja Mika Eronen. Ero-
nen on aiemmin ollut yrityksen 
vanhemman Jenzin kuljettajana.

Uusi kone on kehittynyt eteen-
päin, parannuksia on tullut. Nä-
kyvä muutos on myös alusta-ajo-
neuvon vaihtuminen Mersusta 
Sisuun.

Haketusmäärät kasvussa

Yrityksessä haketusmäärät ovat 
kasvaneet ja siksi uusi hakkuri 

JR-Hake ja Kuljetus Oy sai Jenz HEM 
583 mobiilihakkurin helmikuussa 
työmailleen. Ideachip Machine Oy 
varusteli Jenzin Sisun alustalle ja toimitti 
koneen. Työmaita ja uusia asiakkaita on 
tullut lisää niin, että investointi uuteen 
hakkuriin tuli ajankohtaiseksi, kertoi 
yrityksen toimitusjohtaja Jani Ronimus.

tuli tarpeeseen. Kasvu johtuu 
lähinnä siitä, että on saatu uusia 
isoja asiakkaita. 

Suomessa turpeen alasajon 
nopeus on yllättänyt ja hakkeel-
la korvataan tästä aiheutunutta 
vajausta. Tämä alkaa näkyä myös 
hakkeen lisääntyneenä käyttönä. 

Toimitusjohtaja Jani Ronimus 
kertoi, että heidän toiminnassaan 
haketusmäärien kasvu on tullut 
uusien asiakkaiden muun muassa 
Metsä Groupin haketusten myötä.

Ronimus kantoi huolta siitä, 
että kotimaisen hakkeen käy-
tön kasvumahdollisuudet häviä-
vät jossakin määrin tuontihak-
keeseen.

Yrityksen isoimmat asiakkaat 
ovat Metsä Group ja Biowatti. Li-
säksi on lukuisia pienempiä asi-
akkaita. JR-Hake ja Kuljetus Oy 
hakettaa asiakkaiden puuta. Yri-
tys ei ole lähtenyt mukaan varsi-
naiseen puukauppaan. 

Uusi Jenz HEM 583

Uusi kone on pitkittäissyöttöinen 
kone, jossa hakkuri kääntyy auton 
päällä ison kääntökehän avulla. 
Kuljetusasennossa perään päin 
oleva syöttöpöytä käännetään työs-
kenneltäessä sivulle, jolloin nostu-
rilla on helppo nostaa puut ja risut 
syöttökaukaloon.

Hakkurissa on oma moottori, jon-
ka teho on käytettävissä lähes ko-
konaan hakkurin rummulle. Aino-
astaan syöttökuljettimen teho ote-
taan samasta moottorista. Tehoa 
hakkurin moottorissa on 530 he-
vosvoimaa.

Sisun 578-hevosvoimaisesta 
moottorista otetaan voima nostu-
rille ja heittimelle. Tästä heitin ot-
taa noin 200 hevosvoimaa ja nos-
turi noin 100 hevosvoimaa.

Hakkurin kita on leveydeltään 
120 ja korkeudeltaan 68 senttiä. 
Syöttörulla toimii automaattises-

ti, nousee ja laskee sisään mene-
vän puun mukaan. Tarpeen mu-
kaan ohjaamosta voidaan syöttö-
rullan painetta joko keventää oi-
kein isojen puiden tullessa syöt-
törullalle tai lisätä pienempien ri-
sujen kohdalla.

Hakkurin rumpu pyörii moniin 
muihin verrattuna hitaammin. 
Rumpu ei ole silloin niin vaurio-
herkkä esimerkiksi metallien men-
nessä rummulle.

Heittimen kylki saadaan auki 
helposti, mikäli se menee tukkoon. 
Kylki taittuu sivuun ja sisältä saa-
daan tukkeutuneet hakkeet pois.

Ohjaamo ja nosturi ovat Keslan 
valmistamia. Ohjaamossa on nos-
turin hallinta valmiina hallintapa-
neeleissa ja käsikahvoissa. Hak-
kurin hallintapaneeli on asennettu 
ohjaamon vasempaan yläkulmaan. 

Käsikahvoihin on laitettu li-
sänapikoita kahvojen alapuolel-
le sekä kahvojen juureen torven 

JR-Hake ja Kuljetus Oy investoi uuteen Jenz HEM 583 
mobiilihakkuriin alkuvuodesta. Kone tuli helmikuussa työmaille.

Hakkuri on pitkittäissyöttöinen. Syöttöpöytä on pitkä, 
joten puut saavat siitä hyvän tuen ja kulkeutuvat vaivatta 
kuljettimella kitaan.

ja lipan käännöille, heittimen no-
peudelle sekä koneen käännölle. 

Hydraulinen heitin on uutta täs-
sä mallissa. Torven säädöt ja heit-
totehot voidaan säätää työn ohessa 
nopeasti näillä lisänapikoilla. Näin 
esimerkiksi hakkeen roiskumis-
ta voidaan minimoida.

Heittimen ja torven kuluviin 
kaariosiin on hitsattu paksu ku-
lutuskerros, joka kestää vähintään 
viisi kertaa aiempaa kauemmin, 
ennen kuin menee puhki. Aiem-
min kaaret saattoivat mennä puh-
ki jo 300 tunnissa ja nyt ne kestää 
1500-3500 tuntia. Lisähinta pak-
summalle kulutuskerrokselle on 
noin kolminkertainen.

Sisun alusta

Hakkurissa oleva Sisun alusta 
on neliakselinen ja telivetoinen. 
Vanhemmassa hakkurissa on 
Mersun 6x6 alusta. Kuljettaja 

Mika Eronen kertoi, että ajova-
kaus on uudessa autossa parempi ja 
auto kääntyy pienessä tilassa lyhyen 
akselivälin ansiosta. Neliakselisella 
ei myöskään tarvita erikoislupia 
liikenteessä. 

Ideachip Machine Oy:n toimitus-
johtaja Jukka Humalainen on tyy-
tyväinen siihen, että Sisulta auto on 
tullut hyvin valmiina hakkurin asen-
nusta varten. Esimerkiksi runkoon 
on jo valmiiksi asennettu nosturin 
peti. Samalla oli myös asennettu-
na noin 800 litran polttoainetankit, 
AdBlue-säiliö sekä muut varusteet.

Normaalisti hakkurin asennus-
työ on alkanut siitä, että runkoa va-
rustuksineen ensin puretaan, jotta 
päästään asentamaan nosturin pe-
tiä ja hakkurin asennuslevyä ja sit-
ten vasta voidaan rakentaa varus-
tukset uudelleen ympärille.

Jukka Humalainen kertoi myös, 
että Sisulla onnistui hienosti suora 
voiman ulosotto vaihteistosta. Se on 

tärkeä ja hyvä ominaisuus hak-
kurin asennuksessa.

Ohjaamo on täysimittainen 
makuuohjaamo. Tilaa on aiem-
paan verraten huomattavasti 
enemmän.

Kalusto lisääntyy

JR-Hake ja Kuljetus Oy on 
perustettu 2010. Yrityksen 
toiminta keskittyy puun 
murskaukseen ja haketuk-
seen. JR-Hake ja Kuljetus 
Oy murskaa ja hakettaa 
pääosin Uudenmaan alueella. 
Tarvittaessa lähdetään pidem-
mällekin, totesi Jani Ronimus. 

Kuva 1 
Kidan syöttörulla on nostettuna ylös. Hakkurin rumpu näkyy hyvin. Kidan koko on 
120x68 senttimetriä.

Kuva 2 Heittimen kylki saadaan helposti auki, mikäli heitin menisi tukkoon. Kylki 
taittuu sivulle huoltotasanteelle.

Kuva 3 
Ohjaamon jalkapolkimilla voidaan syöttörullaa joko nostaa tai painaa tarpeen 
mukaan. Toinen poljin on syötön nopeaa peruuttamista varten, mikäli kitaan olisi 
menossa esimerkiksi metallia.

Kuva 4 
Kuvassa vasemmalla on koneen kuljettaja Mika Eronen JR-Hake ja Kuljetus Oy:stä ja 
oikealla on koneen myynyt Jukka Humalainen Ideachip Machine Oy:stä.

Kuva 5 
Kulutusterästä on hitsausmenetelmällä kerrostettu kulutuspintoihin. Pinta kestää 
nyt vähintään viisinkertaisesti aiempaan verrattuna.

Kuva 6 
Sisun tehtaalta auto tuli hyvin varusteltuna. Rungossa oli nosturin kiinnitysalusta 
valmiina. Polttoainetankkeja on kummallakin puolen yhteensä 800 litraa. Hakkuri 
ottaa myös polttoaineensa näistä.

Murskaukseen on viime vuon-
na tullut myös uusi Vermeer HG 
6000TX telamurska. Silloinkin van-
ha Vermeer HG4000 jäi yrityksen ka-
lustoon edelleen. Puuta murskataan 
pääosin asiakkaiden terminaaleissa. 
Haketusta tehdään myös terminaa-
leissa, mutta suurimmaksi osaksi 
kuitenkin suoraan autoon maastossa.

Murskien syötössä on myös kak-
si Hitachi ZX180LC -konetta.

Yrityksellä on hakkeen kulje-
tukseen omia autoja, mutta asiak-
kaat hoitavat kuljetuksiaan myös it-
se. Hake kuljetetaan joko asiakkai-
den omiin lämpölaitoksiin tai mui-
hin Etelä-Suomen alueella oleviin 
lämpölaitoksiin.
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Metsähallitus Metsäta-
lous Oy motivoi yrit-
täjiä tekemään huip-
pulaatua laatupalkki-

on avulla. Laatupalkkion saaminen 
edellyttää useiden tavoitteiden täyt-
tymistä. Kaivinkonemuokkaukses-
sa laatupalkkio määräytyy pisteyt-
tämällä seuraavat kriteerit:

– Tilausten täyttyminen eli saako 
yrittäjä vuosityömääränsä täyteen 
sovitussa ajassa. Tämän vaikutus 
kokonaispisteisiin on 40 prosenttia. 

– Työnjälki maastossa, minkä 
Metsätalous Oy:n arvioi tekemien-
sä maastotarkastusten perusteel-
la. Arvioon vaikuttaa viljelykelpois-
ten mättäiden/laikkujen määrä, 
kaivujäljen syvyys, oikean muok-
kausmenetelmän valinta, vesitalo-
us ja vesiensuojelu sekä muut ym-
päristöasiat kuten mahdolliset ros-
kat, jätteet. Näiden vaikutus ko-
konaispisteisiin on 60 prosenttia.

Laatupalkkiota määrättäessä 
otetaan lisäksi huomioon työkau-
den aikana annetut laatuhuomau-
tukset, joita vuosiurakointimäärä 
huomioiden ei saa olla yhtään tai 
enintään kaksi. 

Laatupalkkion maksamisessa 
on lisäksi leikkuri, jonka mukaan 
palkkiota voidaan vuosittain mak-
saa enintään 30 prosentille muok-
kauspinta-alasta. Kriteerien täytty-
minen ei siis takaa palkkiota, kos-
ka toiset yrittäjät ovat voineet saa-
da paremmat pisteet ja heidän to-
teuttamistaan muokkauksista täyt-
tyy tuo 30 prosentin pinta-ala. Laa-
tupalkkio ei siis ole automaatti, 
josta voi odottaa tuloa joka vuosi.

Puunkorjuussa on myös 
käytössä laatupalkkio
Puunkorjuun osalta ar vioita-
vina asioina olivat korjuumäärä-
tavoitteiden täyttäminen, aptee-
raus ja puutavaran laatu, työn-
jälki maastossa sekä hakkuuko-
neen mittalaitteen kalibroimi-
nen. Toimitusaikataulun osuus 
kokonaisarviosta on 40 prosent-
tia, apteerauksen ja puutavaran 
laadun 25 prosenttia, työjäljen 
maastossa 20 prosenttia ja mitta-
laitteen kalibroinnin 15 prosent-
tia. Myös puunkorjuussa laatu-
palkkiota maksetaan enintään 

Metsähallitus 
Metsätalous Oy otti 

käyttöön laatupalkkiot 
kaivinkonemuokkauksissa 

vuonna 2017 ja 
puunkorjuussa vuotta 

myöhemmin. Näitä 
palkkioita on maksettu 
sen jälkeen vuosittain 
noin puoli miljoonaa 
euroa. Metsähallitus 

haluaa näin kannustaa 
sopimusyrittäjiään 

huippulaatuun. 

TIMO MAKKONEN

30 prosentissa kokonaiskorjuu-
määrästä. Myös laatuhuomautus-
ten määrä vaikuttaa laatupalkkion 
saantomahdollisuuteen.

Palkkion suuruus vaihtelee

Palkkion euromäärä on sidottu 
yrittäjän vuotuisiin urakointimak-
suihin. Jos laatukriteerit täyttyvät, 
niin palkkio vaihtelee 2-4 prosentin 
välillä yrittäjän vuosittaisista urak-
kamaksuista. Metsähallituksen 
maksoi laatupalkkioita vuoden 
2020 osalta puunkorjuussa ja 
kaivinkoneella tehtävässä maan-
muokkauksessa yhteensä 510 000 
euroa. Näistä leijonanosa makset-
tiin puunkorjuuyrittäjille, koska 
myös kokonaisurakointisumma 
on moninkertainen muokkauk-
seen verrattuna. 

Kaivinkonemuokkauksen osalta 
vuonna 2020 palkittiin koko maas-
sa kolmetoista yritystä ja puunkor-
juussa 28 yritystä. Palkkioiden suu-
ruus vaihteli esimerkiksi puunkor-
juussa 4 000 eurosta 60 000 euroon.

Metsähallituksen Metsähallituksen 
laatupalkkio saaminen 
edellyttää huippulaatua
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www.ofa.fiLuotettu valinta.

SISU
MARKKINOIDEN 
JÄREIN YLEISTELA

Nyt saatavissa John Deeren,  
Ponssen, Komatsun ja  
Logsetin varaosa myynnistä, 
sekä Mototarvikkeet.fi  
verkkokaupasta. 
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Suomen alueella käynnissä ol-
lut Metsäliiton, Ponssen ja ko-
neyrittäjän kanssa yhdessä toteu-
tettu kisälliprojekti. Siinä yrittäjä 
sai käyttöönsä puoleksi vuodek-
si Ponssen Barbo-koneen ja tuo-
re kuljettajanalku sai harjaantua 
sen puikoissa. Kisälliajan kuluja 
tasattiin yrittäjän, Metsäliiton ja 
Ponssen kesken ja nuorten kul-
jettajien laskua työelämään saa-
tiin pehmeämmäksi. 

– Barbolla sai rauhassa ope-
tella eikä aloittavalla kuljettajal-
la ollut ensimmäiseksi paineita 
tuotoksista, Hanhisuanto kertoo. 

Tapani Hanhisuanto on yksi 
Einari Vidgrén Säätiön kuljetta-
japalkinnon saaneista kuljettajista 
vuonna 2020. Säätiö palkitsi kaik-
kiaan 39 ansioitunutta metsäko-
neenkuljettajaa 1500 euron kul-
jettajapalkinnolla. Palkitsemispe-
rusteina olivat korkealaatuinen ja 
asiakaslähtöinen työ, tinkimätön 
asenne työn laatuun sekä hyvä yh-
teistyö ja kommunikointi metsän-
omistajien ja muiden sidosryhmi-
en kanssa. Palkintojen saajat jul-
kaistiin joulukuussa.

Käytännössä teen pääasi-
assa vain harvennushak-
kuita. Niissä on itselle 
haasteita ja ammattitai-

to näkyy, hän kertoo.
Hanhisuannon mukaan harven-

nushakkuussa kuljettajan ammat-
titaito testataan eri tavalla kuin avo-
hakkuuleimikoilla. 

– Kyllähän joka kuski osaa avo-
hakkuulta kaikki puut kaataa, hän 
sanoo.

Harvennushakkuilla on otetta-
va huomioon myös jäljelle jäävä 
puusto ja sen kasvu, ja hyvä työn 
jälki on ykkösasia. Haastava koh-
de tarjoaa taitavalle kuljettajalle 
myös onnistumisen iloa.

– Paras palaute tulee metsän-
omistajalta, kun hän on tyytyväi-
nen työn jälkeen. 

Hanhisuannolle on jäänyt hyvin 
mieleen eräskin metsänomistaja, 
joka ei ollut koskaan aiemmin teh-
nyt pystykauppaa konekorjuulla ja 
joka päätti vihdoin konekorjuuta 
kokeillakseen teettää yhden koe-
leimikon.

– Päästiin tekemään harven-
nusta koneella. Kun se parin tu-
hannen motin harvennus oli teh-
ty, tuumasi metsänomistaja, että 
hänellä on mieli muuttunut. To-
tesi, että onnistuu se harvennus 
koneellakin. Saimme jatkaa kone-
korjuuta hänen maillaan. 

Tapani Hanhisuanto on viih-
tynyt nykyisellä työnantajallaan 
Metsäkone Pirisellä jo viitisentois-
ta vuotta. Hän kuvaa työpaikkaan-
sa huippupaikaksi eikä hyvää työ-
paikkaa tee mieli helposti vaihtaa, 
vaikka pitkät työmatkat ovat ajoit-
tain vaivanneet. Hanhisuanto ja-
kaa työnantajansa kanssa saman 
ajatuksen työn jäljestä ja laadusta.

– Talossa on aina painotettu, et-
tä laatu edellä mennään puunkor-
juussa. Määrää ei aleta laadun kus-
tannuksella tekemään. Se on hyvä 
ohjenuora kaikille tänä päivänä.

Työnantajaansa Hanhisuanto 
kehuu myös avoimesta suhtautu-
misesta uusiin ideoihin. Muutos-
vastarintaa ei ole, ideoita ei tyrmä-

tä ja kokeilunhalua uuden edessä 
löytyy. Uuden kokeiluun on ollut ti-
laa esimerkiksi pienpuun korjuus-
sa joukkokäsittelyssä. 

– Siinä on voinut kokeilla eri työ-
tapoja. Se on itselle ollut mukava 
haaste kokeilla, millä tavoin kor-
juu sujuu parhaiten.

Energiapuun korjuulla on suuri 
merkitys alan kausivaihtelun tasaa-
misessa, kun pienpuuta korjataan 
paljolti sulan maan aikana. Siksi 
Hanhisuanto pohtiikin, mahtaako 
Kemera-määräyksistä tulla peikko 
muutoin niin hyvien tulevaisuuden 
näkymien lomaan. Pohjoisen puun-
käyttöön odotetaan kasvua Kemin 
uuden tehdashankkeen myötä.

– Meillä täällä pohjoisessa met-
sät ovat luontaisesti harvempia 
kuin etelässä. Kun viimeksi muu-
tettiin Kemera-määräyksiä, tiukke-
ni poistuvan puuston määrä 1000 
rungosta 1500 runkoon. Se vaikeut-
ti puunostoa ja vähensi sulan maan 
ajan töitä. Kemera-ehdoilla voidaan 
tukea biotaloutta ja pienentää kau-
sivaihtelua tai vaikuttaa päinvastai-
seen suuntaan.

– Tällä meidän alueellamme Poh-
jois-Pohjanmaalla on kovat nuoren 
metsän kunnostustavoitteet. Se tar-
koittaa, että puunkorjuussa met-
sät ja puut pienenevät eli tarvitaan 
enemmän tekijöitä. Energiapuu ja 
biotalous ovat suuressa roolissa 
tällä alueella.

Metsäkoneenkuljettajien 
koulutuksesta
Puunkorjaajia siis tarvitaan. Tapani 
Hanhisuanto on itsekin ollut työnte-
kijäedustajana arvioimassa amma-
tillisen koulutuksen opiskelijoiden 
näyttöjä. Hänen mukaansa alan 
koulutuksessa olisi kehitettävää.

– Alan koulutuksiin pitäisi olla 
pääsykokeet, joissa testattaisiin ha-
kijan motorisia valmiuksia ja mitat-
taisiin sitä, että on oikeasti alasta 
kiinnostunut.

Intohimoa alaan ja koneisiin pi-
tää olla. Myös kuljettajan työn yk-
sinäisyyttä pitää kestää.

– Työ on niin yksinäistä, että 
kaikki eivät tässä työssä sen ta-
kia viihdy.

Tapani Hanhisuanto on itse aina 
ollut kiinnostunut koneista. Met-
sä, puut ja koneet yhdistyivät koti-
tilalla luontaisesti, kun kotona oli 
kenttäsirkkeli ja höyläkone, ja puu-
ta ajettiin niille omasta ja muiden 
metsästä. Metsäkoneenkuljetta-
jaksi hän valmistui Taivalkoskel-
ta vuonna 2002.

Omana kouluaikanaan hän pää-
si Iinattijärven Metsätyölle harjoit-
telemaan heti ensimmäisestä opis-
keluvuodesta lähtien. Ammattitai-
to alkoi karttua oikeilla työmailla 
heti alusta alkaen.

– Olin suht’koht’ valmis kuljet-
taja koulun jälkeen, kun pääsin jy-
välle, miten ammattimaailmassa 
puunkorjuu tapahtuu. Koulun ko-
neilla ja työmailla en opiskeluaika-
na ajanut kovinkaan montaa tuntia.

Armeijan jälkeen Hanhisuanto 
sai työpaikan oululaiselta Metsä-
koneurakointi A. Arposelta. Siir-
tymistä koulusta armeijan kaut-
ta työelämään pehmensi vuosi-
tuhannen vaihteessa pohjoisen 

SIRPA HEISKANEN

Harvennushakkuilla kuljettajan 
ammattitaito pääsee näkyviin
Kun on korjannut puuta pari vuosikymmentä 
työkseen, tietää millaisissa kohteissa puunkorjuu 
maistuu itselle parhaimmalta. Tapani Hanhisuanto 
nauttii harvennushakkuista, koska niissä 
pääsee käyttämään ja näyttämään omaa 
ammattitaitoaan.

Tapani Hanhisuannon mukaan alan koulutuksiin pitäisi olla pääsykokeet, joissa 
testattaisiin hakijan motorisia valmiuksia ja mitattaisiin sitä, että on oikeasti alasta 
kiinnostunut.

Palkinnon saaneet kuljettajat: 
Seppo Eskelinen, FinnHarvest Oy
Tapani Hanhisuanto, Metsäkone Pirinen Oy 
Petri Hannonen, Metsä-Majoinen Oy
Jani Heikkinen, Moto Team Tauriainen Oy
Jarkko Heikkinen, Koneurakointi S. Kuittinen Oy
Pekka Hirvonen, Karttulan Metsätyö Oy
Jukka Hynynen, FinnHarvest Oy
Harri Hytönen,  Nilakka Forest Oy
Esa Pekka Kajuutti, Puunkorjuu J. Valkeinen Oy
Jari Kantanen, Metsäkone Hokkanen Oy
Olli Kantanen, Metsäkone Hokkanen Oy
Kyösti Karhila, Metsä-Multia Oy
Erkki Karttunen, Karttulan Metsätyö Oy
Mauri Karvonen, Metsätyö Markop Oy
Markus Kauppinen, Sonkapölli oy
Toni Keinänen, Pekka Hakkarainen Oy
Antti Ketola, Motourakointi J. Kangas Oy
Jorma Koistinen, Metsä-Multia Oy
Heikki Kontturi, Motopuu Oy
Henri Kuivalainen, Metsätyö Markop Oy
Harri Kuronen, Metsäpupet Ay
Ville Kuutti, Veljekset Hokkanen oy
Mikko Lampela, Metsä-Rautio
Kai Lappinen, Granvikin metsätyö Oy
Tero Lyyluoma, M. ja H. Rintamäki Oy
Lasse Moilanen, Konetyö Viuhkola ja Kautto Oy
Marko Moilanen, Heavy Rakenne Oy
Joonas Mykkänen, Nilakka Forest Oy
Topi Mäkinen, Metsäkonepalvelu Oy
Mikko Puitti, Iin Metsätyö Oy
Janne Rissanen, Veljekset Hokkanen Oy
Janne Ruokonen, Jykylä & Pojat Oy
Markus Sormunen, Motoajo oy
Veijo Sulku, Metsäkuljetus Kajuutti Oy
Timo Tirkkonen, Pekka Hakkarainen Oy
Saku Tolvanen, Heinäveden Koneurakointi Oy
Tuomo Tolvanen, Metsänkorjuu Pulkkinen Oy
Kimmo Visuri, H.A.Forest Oy
Jarno Vähä, Konetyö Viuhkola ja Kautto Oy

rototilt.com

Open-S
Täysautomaattisia pikakiinnikkeitä 
koskeva avoin teollisuusstandardi.
Lue lisää osoitteesta www.opens.org

Isoja etuja 
pieniin koneisiin
Rototilt® -tuotteet  mini- ja 
midiluokkaan tarjoavat  samat 
ohjausjärjestelmät, saman palkitun 
turvallisuusratkaisun ja samat 
tehokkuutta lisäävät toiminnot kuin 
mitä on totuttu näkemään paljon 
isommissa koneissa. 

Lue lisää: 
rototilt.com/tiltrotators

KESLA C645S
Ketterä, yksiakselinen 
traktorihakkuri

KESLA C645T
Raskaaseen käyttöön suunniteltu,  
jousitettu 2-akselinen hakkuri

heavy duty

Meille Keslalla hakkuriyrittäjän tarpeet ovat laki. Tiedämme, että 
yrittäjä haluaa tuottaa hakkurillaan hyvälaatuista haketta tehokkaasti 
ilman pitkiä seisokkeja.  Siksi olemme panostaneet hakkureissamme 
tekniikkaan, jonka avulla hakelaatu on tasaisen hyvä, hakkurin 
käytettävyys erinomaista ja päivittäinen huolto helppoa ja nopeaa.

* etu koskee hakkuripaketteja KESLA C645S/T heavy duty -malleja KESLA 316T-kuormaimella. 
Edun arvo alv 0 %. Etu voimassa uusiin 15.2.-30.6.2021 tehtyihin tehdastilauksiin.

TILAA HAKKURISI NYT

ETUSI 12000€*

www.kesla.com
MYYNTI | HUOLTO | VARAOSAT 

AGCOSUOMI.FI
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Suomessa on laajat metsään liittyvät tietoaineistot 
ja älykkäiden metsäkoneiden tuottama data 
mahdollistaa uudenlaisen datavirtojen yhdistelyn. 
Näiden data-aineistojen analysointi koneoppimisen 
menetelmillä mahdollistaa metsäoperaatioiden ja 
niiden ympäristövaikutusten tarkemman tuntemisen. 
Diplomi-insinööri Lari Melanderin väitöstutkimuksen 
mukaan tulevaisuudessa metsäkone osaa ottaa 
huomioon metsäympäristön vaikutuksen omaan 
toimintaansa sekä toimia tavalla, joka minimoi 
syntyneitä metsävaurioita.

Koneoppimisella kohti täsmämetsätaloutta
Suomessa kerätään paljon metsiin liittyvää 

tietoa, ja etenkin julkisin varoin kerätty 
metsävaratieto on avointa sekä kaikkien 
hyödynnettävissä. Metsävaratietoa käy-

tetään hyväksi esimerkiksi metsänhoitoa suun-
niteltaessa. Lari Melander tutki väitöskirjas-
saan, miten näiden kahden voimavaran yhdis-
täminen voisi tuottaa lisäarvoa metsätaloudelle.

– Metsävaratietoa käytetään jo nykyisinkin 
paljon metsänhoitotoimenpiteitä suunniteltaes-
sa, mutta ei niinkään operatiivisessa toiminnassa 
eli silloin kun metsäkone liikkuu metsässä. Oli-
si kuitenkin erittäin hyödyllistä ymmärtää, mi-
ten metsäympäristö vaikuttaa esimerkiksi met-
säkoneen ja sen kuljettajan tehokkuuteen, Me-
lander kertoo.

Melander ehdottaakin väitöskirjassaan mene-
telmää metsävaratiedon ja metsäkoneen väylä-
tiedon yhdistämiseksi. Menetelmällä tuotetus-
ta tiedosta voidaan koneoppimisen menetelmil-
lä etsiä yhteyksiä metsäkoneen suorituskyvyn, 
metsäkoneen kuljettajan toiminnan ja metsäym-
päristön välillä. 

– Suomen metsät on järkevää jakaa metsävara-
tietojen pohjalta ryhmiin, jotka kuvastavat metsi-
en puuston ja maaperän ominaisuuksia. Näiden 
ryhmien avulla voidaan vertailla erilaisissa ympä-
ristöissä toimivien metsäkoneiden ja niiden kul-
jettajien tehokkuutta toisiinsa, Melander sanoo.

Melander tutki myös menetelmiä, joilla met-
säkoneet voivat havainnoida ympäristöään suo-
raan. Hänestä metsäkoneet tulisi nähdä varteen-

otettavana metsävaratiedon lähteenä, liikkuvina 
antureina. Melander keskittyi erityisesti met-
säkoneen aiheuttaman urasyvyyden ja metsä-
maan kivisyyden mittaamiseen työn ohella. 

– Metsäkoneet ovat pitkiä aikoja metsässä, 
koska kallis kone halutaan pitää jatkuvasti tuo-
tannossa. Työn ohella automaattisesti suoritet-
tavat ympäristön mittaukset ovat tehokas tapa 
tuottaa uutta ja päivittää olemassa olevaa tie-
toa metsäympäristöistämme. Sekä kattavampi 
tiedonkeruu että olemassa olevan tiedon uu-
denlainen yhdisteleminen auttavat suunnitte-
lemaan metsäoperaatiot niin, että oikeita asioi-
ta tehdään oikeaan aikaan, ja esimerkiksi suu-
rimmat metsävauriot voidaan välttää, Lari Me-
lander kiteyttää.

Nämä tiedot perustuvat diplomi-insinööri 
Lari Melanderin väitöskirjaan Towards Pre-
cision Forestry: Methods for Environmental 
Perception and Data Fusion in Forest Opera-
tions, joka tarkastettiin Tampereen yliopiston 
tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa 
perjantaina 5.3.2021. Melander suomensi väi-
töskirjansa nimen ”Kohti täsmämetsätaloutta”. 
Täsmämetsätaloudella viitataan metsäsuunnit-
teluun, joka hyödyntää uusia teknologioita ja 
metsästä kerättyä erittäin tarkkaa tietoa. Vas-
taväittäjät kehuivat yleisesti väitöskirjaa ja suo-
sittelivat yliopistolle sen hyväksymistä. Fiskar-
sista kotoisin oleva Lari Melander työskente-
lee johtavana konenäkösuunnittelijana Cargo-
tec Oyj:ssä Tampereen Ruskossa. 

Lisää älyä metsäkoneisiin
Lari Melanderin väitöskirjan keskeiset teesit olivat, että metsä- ja maanmuokkauskoneiden keräämän täsmällisen tiedon 
perusteella voidaan tarkentaa metsävaratietoa ja hyödyttää tietojen reaaliaikaisella analyysillä myös käynnissä olevaa 
metsätaloustoimenpidettä. 

Metsävaratietoa voidaan täsmen-
tää hakkuukoneen keräämil-
lä tiedoilla ja siten tuottaa tar-
kempia tietoja metsästä tulevi-

en toimenpiteiden pohjaksi. Metsäkoneilla 
tehty mittaus voi Melanderin mukaan olla 
paljon tarkempaa kuin, mihin metsävara-
tiedon nykyisillä mittausmenetelmillä pys-
tytään. Kerättyjä tietoja hyödynnetään seu-
raavissa toimenpiteissä vasta useiden vuo-
sien tai muutaman vuosikymmenen kulut-
tua, kun samalla alueella tehdään seuraava 
toimenpide, esimerkiksi hakkuu. Tieto täy-
tyy joka tapauksessa päivittää laskennalli-
sesti kyseiseen hetkeen. Koska lähtötieto 
on tarkempaa, niin lopputuloskin voi las-
kennan jälkeen olla tarkempi seuraavana 
hakkuuajankohtana. 

Hakkuukoneen keräämä tieto metsikön 
olosuhteista voi auttaa ajokoneen kuljetta-
jaa vähentämään esimerkiksi maastovau-
rioita kuljettamalla puu mahdollisimman 

kantavista maastonkohdista. Tämä vaatii 
tiedon jalostamista suoraan metsäkoneis-
sa. Suurimpina haasteina Melander näkee-
kin sen, että tiedonkeruu ja koneoppimi-
nen vaatii paljon laskentatehoa, jota ei vält-
tämättä ole nykyisissä metsäkoneissa. Ke-
rätty tieto olisi liitettävä myös metsävara-
tiedossa käytettyyn perusyksikköön, hi-
laan, joka on 16 kertaa 16 metrin kokoinen 
alue. Mittaustiheydestä riippuen hakkuuko-
neen keräämää olosuhdetietoa voi kertyä 
jopa gigatavun verran päivässä. Näin suu-
rien tietomäärien siirtäminen koneen ulko-
puolelle analysoitavaksi ei ole käytännössä 
mahdollista ja siksikin metsäkoneiden pi-
täisi pystyä jalostamaan tuottamansa tieto 
käyttökelpoisempaan muotoon esimerkiksi 
ajokoneen tai metsävaratiedon tarpeisiin. 

Tiedonkeruu vaatii metsäkoneiden va-
rustamista erilaisilla antureilla. Melander 
tutki esimerkiksi urapainumien syntymistä 
ajokoneisiin asennettujen infrapunakame-

roiden avulla. Kamerat vaikuttivat hyvin ko-
teloituna kestävän metsäkonekäyttöä, vaik-
ka esimerkiksi kosteus, roskat ja tärinä vai-
kuttavat tuloksiin. 

Koneiden ja niiden tietojärjestelmien ke-
hitys on kuitenkin menossa tähän suuntaan. 
Jos koneen keräämä ja analysoima tieto te-
hostaa hakkuun toteutusta, niin silloin myös 
tarvittavat lisäinvestoinnit voivat olla perus-
teltuja. Tietojen keruu voi vaatia kuljettajilta 
uutta osaamista, mutta automatisoituna se 
voi myös avustaa kuljettajaa toimimaan te-
hokkaammin. Koneyrityksen näkökulmasta 
antureiden kestävyyteen ja kerätyn tiedon 
omistus- ja luotettavuutta koskeviin vastuu-
kysymyksiin pitää saada vastaus ennen kuin 
nämä järjestelmät voivat yleistyä. 

Koneoppimista ja tekoälyn hyödyntämi-
sen mahdollisuuksista kertoo sekin, että La-
ri Melanderin AI Brew – Oppiva olut -kon-
septissa haetaan näillä keinoilla parasta seu-
raavaksi valmistettavaa olutta.

TIMO MAKKONEN

LARI MELANDER
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Metsäkonekoulutuksen ongelma on 
opiskelijoiden vähäinen ohjaami-
nen työpaikalla tapahtuvassa op-
pimisessa. Etäohjauslaitteiden ja 

reaaliaikaisen videokuvan avulla Kainuussa 
on saatu kasvatettua ohjauksen määrää mer-
kittävästi työpaikalla tapahtuvassa oppimises-
sa. Yksinkertaisimmillaan Kainuussa käytös-
sä olevassa mallissa opiskelijalla on päässään 
otsapanta, johon voi kiinnittää puhelimen. Sen 
kautta opettaja näkee reaaliaikaisesti videoku-
vaa oppilaan työskentelystä Zoom-sovelluksel-
la. Zoomia käyttäen opettaja voi myös antaa 
työskentelyohjeita oppilaalle. 

– Jos aiemmin opettajalla oli mahdollisuus 
vierailla opiskelijan luona yhden kerran työ-
paikalla työssä tapahtuvan oppimisen aikana, 
niin nyt yhteydenpito on mahdollista vähin-
tään kerran kahdessa viikossa ja aina kun opis-
kelija tarvitsee ohjausta, totesi opettaja Lau-
ri Väisänen.

Hankkeessa kokeiltiin myös RealWear HTM-
1 älylasien hyödyntämistä opetuksessa. Älyla-

sit mahdollistavat esimerkiksi kunnossapito-
harjoitusten tekemisen koska tahansa. Opet-
taja voi seurata moottoriöljyn vaihtoa älylasi-
en välittämän kuvan avulla reaaliaikaisesti. 
Opettaja voi myös välittää oppilaille älylasei-
hin kuvaa vaikkapa koneen käyttöohjeista. 
Tähän kuvaan opettaja voi piirtämällä koros-
taa niitä kohtia, joihin oppilaan pitää kiinnit-
tää huomiota. 

Palaute uusista opetusmalleista oli 
positiivinen
Hankkeen keräämän osallistujapalaute on ollut 
hyvää ja virtuaalisten laitteiden käyttö metsä-
koneenkuljettajakoulutuksessa on tunnistettu 
hyväksi menetelmäksi. Opiskelijat vastasivat, 
että virtuaaliset laitteet ovat tukeneet opintoja 
erittäin hyvin koulutuksen aikana. Opiskelijat 
ovat saaneet riittävästi ohjausta etäohjausvä-
lineiden avulla opinnoissaan. Opiskelijat ovat 
erittäin tyytyväisiä uuteen toimintamalliin, joka 
on syntynyt hankkeen avulla. 

etsäkonekuljettajaopiskelijoiden 
työpaikalla tapahtuvaa  
oppimista on kehitetty 
Kainuun ammattiopistolla kehitettiin metsäkoneenkuljettajaopiskelijoiden etäopetusta 
ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta Euroopan unionin aluekehitysvaroilla. 
Koneyrittäjätkin olivat hankkeessa mukana pienellä rahoitusosuudella.

 Oppilaan varusteet (panta+ kameralla varustettu 
puhelin), jotta etäohjaus metsäkoneeseen onnistuu.

TIMO MAKKONEN

– Virtuaalinen kuljettajan ohjaus on hyvä ja hyö-
dyllinen keino ohjata opiskelijaa työpaikalla, totesi 
hankkeen ohjausryhmässä mukana ollut koneyrit-
täjä Olli-Matti Korja Suomussalmelta. 

– Opettajat eivät jouda kulkemaan kaikkialla. 
Virtuaalilasien käyttö opetuksessa todettiin myös 
toimiviksi keinoksi, jatkoi Korja.

Hankkeen varoilla Kainuun ammattiopisto inves-
toi uusiin laitteisiin syksyllä 2019. Koululle hankit-
tiin John Deeren ja Ponssen metsäkonesimulaatto-
reita yhteensä viisi kappaletta. Simulaattoreille ra-
kennettiin oma luokka, jossa simulaattoriopetusta 
järjestetään opiskelijoille. Samassa opiskelutilas-
sa on opiskelijoiden käytössä hankkeelle hankitut 
tabletit, GoPro kamerat ja älylasit. Lisätietoja Si-
mulaattorit ja virtuaaliset oppimisratkaisut metsä-
koneenkuljettaja koulutuksessa -hankkeen tulok-
sista ja käytetyistä opetusmalleista saa projekti-
päällikkö Lauri Väisäseltä, lauri.vaisanen@kao.fi.

Opettaja seuraa reaaliaikaisesti eri työmailla 
työskenteleviä metsäkonekuljettajaopiskelijoita

Olen aina liikkunut luon-
nossa ja metsästän. 9. 
luokalla aloin etsiä, mi-
tä töitä metsässä voi teh-

dä ja löysin metsäkoneenkuljetta-
jan ammatin. Tämä on täysosuma. 
Viihdyn metsän keskellä ja koneet 
ovat tosi hienoja, joten nekin vetää 
puoleensa, nuori mies kuvailee.

Metsäalan perustutkinnon 
suorittamiseen Sedussa kului kak-
si ja puoli vuotta. Kun työpaikal-
la oppimisen jakso alkoi, Matias 
Kauppinen soitti JP Metsäkoneu-
rakoinnin johtaja Jorma Hir-
simäelle, kysyi ja sai töitä.

Hän luonnehtii itseään rauhal-
liseksi ajajaksi. 

–Pyrin tekemään kaikki niin hy-
vin kuin mahdollista. Ja jos jotain 
koneessa hajoaa, se pitää selvittää. 
Jokainen käyttää konetta omalla 
tavallaan ja säädöillä varmistetaan, 
että asiat tapahtuvat minulle oik-
eassa rytmissä, Matias selittää.

–Toivottavasti finaalissa teh-
dään töitä oikeilla koneilla simu-

laattoreiden ohella. Sitten tulossa 
on simuloituja huoltotehtäviä ja 
metsätaitoilua, siis esim. metsän 
arviointia, Matias Kauppinen 
selvittää.

– Ennen kaikkea toivon hyvää 
Taitaja-reissua ja tietenkin halu-
an menestyä, Matias Kauppinen 
toteaa yksiselitteisesti.

Valtavan hyviä 
ajokoneenkuljettajia
Sekä Oskari että Matias kuulu-
vat ehdottomasti kärkiporukkaan, 
miettii Sedun metsäalan opettaja 
Antti Virkkunen. Meidän opiske-
lijat ovat valtavan hyviä ajamaan 
ajokonetta. Hyviä, tehokkaita 
ja nopeita. Taitaja-finaalissa iso 
painoarvo on ollut ajokoneteh-
tävässä, tällä kertaa se on myös 
meidän kilpailijoiden vahvuus. 
Sekin on nähty, ettei pelkäs-
tään hyvä ajokonekuski pärjää 
finaaleissa vaan siellä vaaditaan 
monipuolisuutta ja sitä löytyy 

Nuorissa taitajissa on 
tulevaisuus
RIITTA LUKKAROINEN

Taitaja-finaalissa lajissa metsäkoneen käyttö nähdään kaksi 
nuorta edustajaa Sedusta: Matias Kauppinen Seinäjoelta ja 
Oskari Lipo Lehtimäeltä. 

myös meidän kilpailijoilta. 
Ajokonetehtävän lisäksi finaa-
leissa mitellään simulaattorilla 
(hakkuu ja ajo), huollossa, teori-
assa sekä metsätaitoilussa. 

Lajin finaali pidetään touk-
okuussa Taivalkoskella. Molem-
mat nuoret ovat saaneet työpaikan 
jo ennen valmistumistaan, työpai-
kalla tapahtuneen oppimisjakson 
jälkeen. Ja mikä tärkeää, yrittäjät 
ovat saaneet uusia työntekijöitä.

Taitaja

Taitaja on Suomen suurin amma-
tillisen koulutuksen tapahtuma, 

jossa kilpaillaan nuorten ammat-
titaidon Suomen mestaruuk-
sista 46 lajissa. Kilpailuun osal-
listujien yläikaraja on 21 vuotta. 
Kolmipäiväisessä tapahtumassa 
nähdään myös erityistä tukea 
tar vitsevien opiskelijoiden 
TaitajaPLUS-lajeja sekä kilpaillaan 
yläkoululaisten Taitaja9-kilpailu.

Taitaja2021 Oulu -tapahtuman 
järjestävät Pohjois-Suomen am-
matilliset oppilaitokset yhteistyö-
kumppaneineen. Suomessa am-
mattitaitokilpailutoimintaa koor-
dinoi Skills Finland ry.

Metsäkoneenkuljettaja Matias Kauppinen pääsee näyttämään taitonsa toukokuussa 
Taitaja-finaalissa.
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                      TV tarkasteli 
erityisesti sitä, tukeeko uudis-
tus opiskelijoiden työllistyvyyttä 
ja kansantalouden kilpailuky-
kyä. Tarkastusraportti paljas-
taa uudistukseen jääneitä valu-
vikoja. Ne ovat osin samoja, joita 
Koneyrittäjät kritisoivat jo uudis-
tuksen valmisteluvaiheessa.

– Toivon mukaan Valtiontalo-
uden tarkastusviraston raportti 
saa aikaan vauhtia ammatillisen 
koulutuksen uudistuksen valu-
vikojen korjaukseen, sanoo Ko-
neyrittäjien toimitusjohtaja Mat-
ti Peltola.

Ammatillisen koulutuksen re-
formi oli yksi pääministeri Juha 
Sipilän hallitusohjelman kärki-
hanke. Reformin tarkoituksena 
oli uudistaa ammatillinen koulu-
tus osaamisperustaiseksi ja asia-
kaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. 

Uudistus valmisteltiin ja toteu-
tettiin nopealla aikataululla. Se 
tuli voimaan vuoden 2018 alus-
sa. Lainsäädännön valmistelu oli 
aloitettu keväällä 2016. Samoihin 
aikoihin leikattiin ammatillisen 
koulutuksen määrärahoja noin 
400 miljoonalla eurolla. 

SIRPA HEISKANEN

Ammattiin opiskelu halvaantuu, jos työelämäyhteistyö ei toimi

Ammatillisen koulutuksen uudistus ei 
mennyt ihan putkeen. Valtiontalouden 
tarkastusvirasto VTV on tehnyt 
tarkastuksen uudistuksesta. 

Ongelmat 
työelämäyhteistyössä 
korjattava

Työpaikoilla tapahtuva oppiminen 
on keskeinen osa ammatillisessa 
koulutuksessa. Sen onnistuminen 
ja kehittäminen varmistaa koulu-
tusjärjestelmän kestävyyden. 
Ammatillinen koulutus on kestä-
vällä pohjalla, jos työelämäyhteis-
työn sisältö, toimintamalli ja vasta-
vuoroisuus vastaavat elinkeinoelä-
män ja yritystoimijoiden odotuk-
sia. Jos työelämäyhteistyö ei toimi, 
se kriisiyttäisi koko koulutusjär-
jestelmän. Tarkastusraportin 
mukaan ammattiopistoissa on 
panostettu työelämäyhteistyö-
hön. Suhdanteet tai alueelli-
set rakennemuutokset voivat 
kuitenkin heikentää yritysten 
edellytyksiä tarjota opiskelijoille 
oppimispaikkoja. 

Uudistus poisti joillain aloilla 
käytössä olleet ohjaajakorvauk-
set. Ammattiopistojen on vaikea 
vaikuttaa työpaikkaohjauksen laa-
tuun, jos ohjaajia ei saada osallistu-
maan koulutukseen eikä ole keino-
ja kannustaa heitä osallistumaan.

Monilla aloilla työpaikoilla op-
pimista on vaikea järjestää alan 
rakenteiden vuoksi. Oppimispai-
kan löytäminen voi olla hyvin on-
gelmallista aloilla, joilla työvälinei-
siin ja kalustoon sitoutuu suuri 
osan yrityksen pääomasta. Kou-
lutussopimuksiin perustuva työ-
elämäyhteistyö soveltuu huonos-
ti myös aloille, joilla yritysraken-
ne painottuu yksinyrittämiseen 
tai tehdään paljon freelance-työtä.

Uudistuksessa poistettiin mah-
dollisuus sopia koulutussopimuk-
sessa korvauksen maksamisesta 
opiskelijan työpaikkaohjaajalle tai 
oppimispaikalle. Myös tämä voi 
vaikuttaa työssäoppimispaikko-
jen määrään.

– Nämä tarkastusviraston huo-
miot vastaavat niitä korjausvaati-
muksia, joita Koneyrittäjät esitti-
vät jo reformilainsäädännön val-
misteluvaiheissa, toteaa Peltola.

Ammattiopistoissa on ymmär-
retty, että työelämäyhteistyö ja 
sen kehittäminen on hyvin tär-
keää ammatillisen koulutusjär-
jestelmän kestävyyden varmis-
tamisessa. Oppilaitoksissa myös 
tiedostetaan, että työelämäyhteis-

työhön tarvitaan lisää resursseja työ-
elämässä oppimisen määrän lisäänty-
misen ja työelämäyhteistyön sisällön 
kehittämisen vuoksi.

Raporttiin haastateltujen rehtorei-
den mukaan rahoituksen leikkauksiin 
sopeuduttiin ammattiopistoissa niin, et-
tä opetushenkilöstöstä säästettiin mah-
dollisimman vähän. Opetushenkilös-
töä ei myöskään ole juurikaan korvat-
tu alemman palkkatason työntekijöillä, 
koordinaattoreilla tai vastaavilla tehtä-
vänimikkeillä.

– On valitettavaa, vaikkakin inhimil-
listä, että säästöissä varjeltiin lyhytnä-
köisesti olemassa olevaa henkilöstöä, 
vaikka pitemmän päälle ajatellen olisi 
tullut panostaa nimenomaan käytän-
nön työn ohjaamisresursseihin. Täs-
sä hukattiin mahdollisuutta innovatii-
visiin rakennemuutoksiin ohjauksen 
toteuttamisessa työpaikoilla, Peltola 
huomauttaa.

Vientiyritysten osaamistarpeisiin 
on kyettävä vastaamaan 
VTV:n raportin mukaan useiden 
vientialojen osaamisvaatimuksia ei 
kyetä täyttämään perustutkintokou-
lutuksessa. Peltolan mukaan tähän 
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– Yhteiskunnan 
kannalta 
koulutuksen 
toteuttaminen on 
yhtä arvokasta, 
tapahtuipa se 
oppilaitoksen 
seinien sisällä tai 
yrityksissä, toteaa 
Matti Peltola.

havaintoon on helppo yhtyä, 
mutta tässäkään ei tule unoh-
taa näiden vientiyritysten alihan-
kintayrityksiä, jotka kohtaavat 
saman haasteen.

Ammatillinen osaaminen on 
vientiyritystemme menestys-
tekijä ja siten myös kansakun-
tamme rakenteellisen kilpailu-
kyvyn perusta. Kansantalouden 
näkökulmasta vientiyrityksillä 
on erityinen rooli yhteiskuntam-
me kokonaisvarallisuuden lisää-
misessä.

Rahoitus suuntaa 
tutkintoihin, tarvetta olisi 
täsmäkoulutuksille
Valtionosuuden rahoitusperus-
teet ohjaavat ammattiopistoja 
keskittymään tutkintokoulutuk-
seen, vaikka työelämän toimi-
joilla olisikin kysyntää tutkintoja 
pienemmille koulutuskokonai-
suuksille. Ammattiopistot eivät 
juurikaan järjestä koulutusta, 
joka ei tähtää tutkintoon, koska 
se ei ole kannattavaa. 

Tällaiselle ammattiopistojen 
järjestämälle täydennys- tai lisä-

koulutukselle olisi tarvetta eten-
kin pk-yrityksissä, joilla ei ole edel-
lytyksiä itse järjestää henkilöstö-
koulutusta.

– Reformin ajatusmallina on ol-
lut isot työnantajat. Koko työuran 
aikaista oppimista ja työnantaja-
rakenteen sirpaloitumista ei ole 
riittävästi otettu huomioon. Kun 
uudet työpaikat tutkitusti synty-
vät enenevästi pieniin yrityksiin, 
tässä on selkeä kehittämiskohde, 
Peltola muistuttaa.

Rahoitusperusteet eivät ole 
riittävän läpinäkyviä
Ammatillisen koulutuksen rahoi-
tusjärjestelmässä on sovitettu 
yhteen useita erilaisia tavoitteita 
ja kannusteita, minkä vuoksi rahoi-
tusjärjestelmä on monimutkai-
nen. Koulutuksen järjestäjällä ei 
ole mahdollisuutta hallita kaik-
kia tekijöitä, joiden perusteella 
sille kohdennettava suorite- ja 
vaikuttavuusrahoitus määräy-
tyy. Työllistymistä koskeva tieto 
on kaksi tai kolme vuotta vanhaa 
tilastotietoa, eikä vaikuttavuu-
teen perustuvaa rahoitusta voida 

käytettävissä olevan tiedon perus-
teella kohdentaa luotettavasti. 
Esimerkiksi Tulorekisterin tieto-
jen hyödyntäminen voisi vahvis-
taa tietoperustaa merkittävästi.

Kuvituskuva. Kuva: Tapio Hirvikoski

Tarkastusviraston suositukset 
Tarkastusvirasto suosittaa, että opetus- ja kulttuuriministe-
riö ja Opetushallitus 
1. sovittavat ammatillisen koulutuksen toimenpiteet ja ra-

hoitusperusteet yhdeksi jatkuvaa oppimista tukevaksi ko-
konaisuudeksi siten, että ammattiopistot voivat järjestää 
myös työllistyvyyttä edistäviä, tutkinnon osia pienempiä 
koulutuksia kannattavasti 

2. kartoittavat työnantajien sitoutuneisuutta työpaikoilla ta-
pahtuvaan oppimiseen sekä linjaavat tarvittaessa keinois-
ta ja taloudellisista kannustimista, joilla ammatillisen kou-
lutuksen työelämän oppimispaikat varmistetaan

3. toteuttavat tarvittavat toimenpiteet koulutuksen vaikut-
tavuuteen perustuvan valtionosuusrahoituksen tietope-
rustan vahvistamiseksi
Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto selvit-

tää, mihin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kan-
nanottojen perusteella on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään 
vuonna 2023.

Nyt tehdyn VTV:n tarkastuksen aineistona oli ammatti-
opistojen rehtoreille tehty kysely ja sitä tarkentavat haas-
tattelut. Vastaukset kattoivat 98,4 % ammatillisen koulutuk-
sen opiskelijamäärästä.
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Omassa liiketoiminnas-
samme näimme koro-
nan vaikutukset hy-
vin selvästi jo helmi-

kuussa 2020, Veli-Matti Qvin-
tus DHL Oy:stä. Silloin näkyi-
vät jo ensimmäiset merkit Kii-
nan lentorahtikapasiteetin pie-
nenemisestä. 

Qvintuksen mukaan noin puo-
let lentomatkustuksen yhteydes-
sä käytettävistä rahtikuljetuksis-
ta on kadonnut, koska matkustus 
on seisahtunut koronan vuoksi. 
Samaan aikaan kun lentorahti-
kapasiteetti on pienentynyt, len-
tokuljetusten kysyntä on kasva-
nut koronan vuoksi kasvaneen 
ja kiihtyneen verkkokaupan ta-
kia. Tämä siitä huolimatta, et-
tä vuonna 2020 yli 400000 mat-
kustajalentoa muutettiin rahti-
lennoiksi.

Koronarokotteista noin puo-
let tulevat liikkumaan lentorah-
tina, vaikka esimerkiksi Euroo-
passa koronarokotteet liikkuvat 
laajasti kuorma- ja rekkarahti-
na. Koronarokotteiden maail-
manlaajuisen lentorahdin arvi-
oidaan olevan karkeasti luokkaa 
60 000 tonnia. 

DHL:n arvion mukaan mat-
kustuksen vähentymisen kaut-
ta syntynyt vaje lentorahtikapa-
siteetissa palaa koronaa edeltä-
vään tasoon ehkä vasta vuosi-

hankintaketjuja uusiksi ja verkos-
toidutaan uusien kumppaneiden 
kanssa, Qvintus kertoi. 

Tieliikenteen päästöt 
halutaan puolittaa
Liikenne- ja viestintäministeri 
Timo Harakka nosti esiin käyt-
tämässään valtiovallan puheenvuo-
rossa kaksi merkittävää asiakirjaa, 
jotka ohjaavat Suomen liikenne- ja 
väyläpolitiikkaa tulevina vuosina. 

Nämä asiakirjat ovat Fossiilitto-
man liikenteen tiekartta sekä val-
takunnallinen liikennejärjestelmä-
suunnitelma tuttavallisemmin Lii-
kenne12. Kummallakin asiakirjal-
la on suora kytkentä hallituksen 
tavoitteeseen, jossa Suomi olisi 
vuonna 2035 hiilineutraali ja hii-
linegatiivinen joitakin vuosia sen 
jälkeen.

Tieliikenteen osuus kotimaan 
liikenteen päästöistä on noin 94 
%, joten on luontevaa, että siihen 
kiinnitetään erityistä huomiota. 
Tämä erityinen huomio näkyy 
Fossiilittoman liikenteen tiekar-
tassa, joka on jaettu karkeasti kol-
meen vaiheeseen. Ensimmäises-
sä vaiheessa valtio panostaa kan-
nusteilla mutta myös kepeillä eri 
toimijoita kehittämään muun mu-
assa sähkö- ja kaasuautoille so-
veltuvan polttoainejakeluverkos-
ton luomista.

Tällaisia kannusteita ovat muun 
muassa ehdotus valtion tuesta vuo-
sina 2022–2025, jolloin jaettaisiin 
8,5 miljoonaa euroa vuodessa tu-
kea sähköautojen latausinfran 
rakentamiseen sekä viisi miljoo-
naa euroa vuosittain kaasuauto-
jen tankkausverkoston luomiseen. 

Lisäksi on kaavailtu, että yksi-
tyiselle, kuten asunto-osakeyhti-
öiden, latausinfralle myönnettäi-
siin tukea 8,5 miljoonaa euro vuo-
sittain, vuosien 2021–2030 välillä. 
Myös työpaikoille rakennettavaa 
latausinfraa on suunniteltu tuetta-
van samaan aikaan 1,5 miljoonal-
la eurolla/vuosi. 

Toisessa vaiheessa tehdään sel-
vityksiä ja arvioidaan muun muas-
sa vaikutusta päästöihin, kun polt-
toaineiden jakeluvelvoitteessa bio-
komponentin osuus nostetaan 34 
prosenttiin. Toisen vaiheen tavoit-
teena on kerätä tietoa kolmanteen 
vaiheeseen päätöksenteon tueksi. 

Kolmannessa vaiheessa halli-
tus ja muut viranomaiset arvioi-
vat jo tehtyjen toimenpiteiden riit-
tävyyttä suhteessa EU:n tavoittei-
siin ja lainsäädäntöön sekä Suo-
men omiin tavoitteisiin. Tässä vuo-
den 2021 syksyllä alkavassa vai-
heessa pohditaan myös muita toi-
menpiteitä. Näistä muista toimen-
piteistä liikenne- ja viestintäminis-
teri Harakka väläytteli kansallista 
päästökauppaa sekä kilometreihin 

Paljon  
ajankohtaisemmalla aiheella 

ei maaliskuun puolessa välissä 
järjestetty Väylät & Liikenne 

-verkkotapahtuma olisi voinut 
päättyä kuin koronapandemian 

vaikutuksista  
logistiikka-alaan.

na 2025–2027. Tämän seurauksena 
on selvää, että lentorahdin hintata-
so pysyy korkeana tulevana vuote-
na ja vuosina. Palvelutasossa, joka 
kuluttaja-asiakkaalle näkyy muun 
muassa verkkokauppatilausten ai-
kataulujen venymisenä, tulee ole-
maan haasteita vielä pitkään.

Merirahtimarkkinoilla korona on 
myös aiheuttanut ongelmia nimen-
omaan merikonttien saatavuudessa 
ja aikataulujen venymisenä. Vuonna 
2020 voimaan tullut maailmanlaa-
juinen asetus laivaliikenteen poltto-
aineiden rikkipitoisuuden rajoitta-
miseksi 0,5 painoprosenttiin aihe-
utti merirahtiin kapasiteettiongel-
mia, koska osa rahtialuksista ei täy-
tä asetuksen vaatimuksia.

Kasvaneen kysynnän vuoksi 
useat Yhdysvaltojen suuret sata-
mat ovat ruuhkautuneet ja Britan-
nian Brexitin varmistuttua sikäläi-
set logistiikkatoimijat varasivat me-
rikontteja itselleen. Näistä ja mo-
nesta muusta syystä alkuvuosi 2021 
ei ole ollut myöskään merirahdille 
helppoa aikaa, kun kontteja on ol-
lut väärissä paikoissa ja aikataulut 
kuljetuksissa venyvät.

Viime vuonna lukemattomat toi-
mitusketjut katkesivat ja kansainvä-
listä logistiikka-alaa ja sen asiakkai-
ta vaivaavat kysynnän ennustami-
nen ja liiketoimintaympäristön heik-
ko näkyvyys tulevaan. Nyt pohdi-
taan varastojen sijainteja sekä ali-

Tavara- ja henkilökuljetusten toimivuuden ja päästötavoitteiden takia on korjausvelkaa sisältävää väyläverkostoamme korjattava ja kehitettävä pitkäjänteisesti

VILLE JÄRVINEN

sekä tien kuntoluokkaan perustu-
vaa verotusta. 

Kaikilla näillä vaiheilla yritetään 
päästä eroon laskennallisesti noin 
puolesta vuoden 2005 tieliikentees-
sä syntyneistä 12,5 Mt hiilidioksi-
dipäästöistä eli yhteensä 6,25 Mt 
CO2:a vuoteen 2030 mennessä. Lii-
kenne- ja viestintäministeriö on luo-
nut perusennusteen tehtyjen ja tu-
levien poliittisten ja muiden toimen-
piteiden päästövähennysvaikutuk-
sista. Alustavasti suunnitelma on, 
että vuosien 2035–2045 välillä tielii-
kenteen päästöt painetaan nollaan.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta 
on ollut lausunnoilla helmikuun puo-
leen väliin asti ja nyt sitä viimeistel-
lään vastuuministereille esiteltäväk-
si. Fossiilittoman liikenteen tiekar-
tasta ja sen toteuttamisesta on tar-
koitus saada valtioneuvoston peri-
aatepäätös huhtikuun 2021 aikana. 

Liikennejärjestelmää 
kehitetään pitkäjänteisesti
Valtakunnallinen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma tulee sisältä-
mään Väyläviraston asiantuntijoi-
den laatiman keskipitkän aikavä-
lin, 6–8 vuoden investointiohjel-
man, kertoi Väyläviraston pääjoh-
taja Kari Wihlman. 

Wihlmanin realismi tuli kuiten-
kin esiin hänen kertoessaan, kuin-
ka valtakunnallinen liikennejärjes-

telmäsuunnitelma on hyvä toi-
menpideohjelma tie- ja muiden 
väyläverkkojen ylläpidon ja ke-
hittämisen kannalta valtiolle ja 
kunnille sekä selkeä rahoitusoh-
jelma valtiolle. Eduskunta tulee 
kuitenkin vuosittain päättämään 
valtion budjetista ja sitä kautta 
myös valtakunnallisen liikenne-
järjestelmäsuunnitelman rahoi-
tuksesta.

Valtakunnalliseen liikennejär-
jestelmäsuunnitelmaan kirjattu 
1,4 miljardin euron rahoituksen-
nosto perusväylänpitoon vuodes-
ta 2025 lähtien on Wihlmanin mu-
kaan erittäin hyvä asia ja selkeä 
mahdollisuus pysäyttää Suomen 
väyläverkostossa piilevä 2,8 mil-
jardin euron korjausvelka. Hän 
kuitenkin totesi, että tämäkään 
korotus ei tule vähentämään kor-
jausvelkaa.

Tieverkkoon liittyvien inves-
tointien lisäksi Suomen rautatei-
tä ohjaavat rautatiejärjestelmät 
tullaan uudistamaan nykypäivän 
vaatimuksia vastaaviksi ja digi-
taalisiksi, jotka tulevat hyödyn-
tämään muun muassa 5G-verk-
koja. Tämäkään projekti ei ole 
kuitenkaan ihan pikkujuttu, sil-
lä projekti on ajoitettu niin, että 
vuosina 2021–2027 järjestelmät 
suunnitellaan ja verifioidaan. To-
dennäköisesti varsinaiset järjes-
telmähankinnat tehdään ja niiden 

Tulevaisuuden tekijöitä 
eli liikenne- ja infra-alaa 
opiskelevia nuoria oli 

tilaisuuteen saatu erilaisten 
yhteistyökumppaneiden 
sponsoroimina noin 90 

kappaletta. 

käyttöönotot suoritetaan vuosi-
en 2028–2040 välillä. 

Suomen ulkomaan kaupal-
le kriittinen jäänmurtajalaivas-
to on vanhenemassa ja Väylävi-
rasto onkin käynnistänyt Ruot-
sin merenkulkuviraston kans-
sa projektin uuden murtajasu-
kupolven hankinnan ja raken-
nuttamisen suunnittelemisek-
si. Minkäänlaisia rahoitus- tai 
hankintapäätöksiä niistä ei kui-
tenkaan ole.

Väylät & Liikenne 
-tapahtumassa palkittiin 
liikennealan parhaita 
esitelmiä 
Väylät eivät ole itseisarvo vaan 
niiden on tarkoitus palvella 
yhteiskuntaa. Yhteiskunnan 
taas pitää toimia niin arkena 
kuin kriiseissäkin, kiteytti 
Nina Raitanen Suomen 
Tieyhdistyksestä avatessaan 
Väylät & Liikenne -tapahtumaa.

Raitasen mukaan liikenne- ja 
infra-alalla pitää unohtaa liiken-
nemuotojen vastakkainasettelu 
ja pohtia, kuinka liikennemuo-
dot tukevat toisiaan tulevaisuu-
dessa, jossa kestävän liikkumi-
sen käsite tulee muuttumaan tek-
niikan kehittyessä. Nyt ja tule-
vaisuudessa Suomessa on tar-
ve saada yhä enemmän väylän-

pitoa samalla rahalla. Jotta siihen 
päästään, pitää Raitasen mukaan 
tutkimukseen ja kehitykseen pa-
nostaa enemmän. 

Virtuaalisesti järjestetyssä ja noin 
300 liikenne- ja infra-alan ammatti-
laista keräävässä Väylät & Liiken-
ne -tapahtumassa on tapana palkita 
parhaita ja ajankohtaisimpia esitel-
miä. Tällä kertaa esiraadilla oli valit-
tavana noin 300 eri esityksestä sekä 
ohjelmaan päässeet esitelmät että 
niistä kaksi palkittavaa esitelmää. 
Palkitut esitelmät olivat:
Rautatieliikenteen uusi aika - rata-
verkon kokonaiskuva tulevaisuu-
den toimintaympäristössä, Jark-
ko Rantala, WSP Finland Oy ja
Automaattisen kumipyöräjoukko-
liikenteen lähitulevaisuus Helsin-
gissä, Janne Olin, Aalto-yliopisto.

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!
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Kaksi järeää Meclift ML4212RC -trukkia lastattiin helmikuus-
sa Lännen Tractors Oy:n tehtaalla Loimaalla laveteille ja mat-
kalle kohti Bangladeshia. Näitä nostokapasiteetiltaan 42 ton-
nin trukkeja on koottu Lännen tehtaalla kahdeksan kuukau-

den ajan. Kokoonpano on työllistänyt noin 20 henkilöä.
Perille asiakkaalle uudet koneet saapuvat huhtikuulla. Koneet me-

nevät Monglan satamaan nostokoneiksi.
Meclift ML4212RC:n nostokapasiteetti 1,2 metrin lastietäisyydellä 

on 42 tonnia. Koneen paino on noin 50 tonnia ilman lisälaitteita. Täs-
tä isompi versio, 1,8 metrin lastietäisyydellä oleva, ML4218R korvaa 
aiemman ML5012R mallin jatkossa.

Kokoonpano Loimaalla

Meclift-trukkien kokoonpano on aloitettu viime vuonna Lännen 
Tractors Oy:n tehtaalla. Mecalift Oy:n pääkonttori on Tampereella.

Mecalift Oy:n trukkivalikoimaan kuuluvat 16, 18, 30, 42 ja 50 ton-
nin nostokapasiteetin omaavat kurottavat trukit. 

Sähköinen ML1812R on tulossa ensi vuonna. Etädiagnostiikkaa 
kehitetään edelleen tänä vuonna samoin online-koulutusta.

TAPIO HIRVIKOSKI

Meclift-jättitrukit 
Lännen tehtailta 
Bangladeshiin

Mecalift Oy:n Meclift-trukkien valmistus on alkanut viime 
vuonna Lännen Tractorsin tehtaalla Loimaalla. Viime 
vuonna myytiin kahdeksan Meclift-trukkia, joista kahden 
isoimman toimitus oli nyt helmikuussa tänä vuonna.

Meclift on edustettuna 30 eri maassa. Viime vuonna koneita meni 
Puolaan, Kiinaan, Venäjälle, Saksaan, Suomeen, Brasiliaan, Intiaan 
sekä Kanadaan. Esimerkiksi Brasiliassa Meclift koneita on kaik-
kiaan kolmisenkymmentä kappaletta, osa jo vanhempaa kalustoa.

Lännen Tractors

Mecalift Oy:n ja Lännen Tractors Oy:n yhteistyö kokoonpanossa 
on merkittävä ja tärkeä kummallekin osapuolelle. Yhteistyö on 
sujunut erinomaisen hyvin, kertoi Mecalift Oy:n toimitusjohtaja 
Janne Kalliomäki.

Mecalift Oy:n omistavat Lännen MCE Group 40%, Sign System 
Finland Oy 40% ja Janne Kalliomäen sijoitusyhtiö Credos Oy 20%. 

Liiketoimintajohtaja Jari Nevalainen kertoi, että Lännen Trac-
torsin viime vuoden liikevaihto ylsi lopulta edellisvuoden tasol-
le alun koronanotkahduksen jälkeen. Tilauskanta kasvoi syksyä 
kohti. Dealer-verkostoon panostetaan myös Lännen Tractorsilla 
ja kasvatetaan verkostoa.

Tehtaanjohtaja Arto Iivonen kertoi, että tehtaalla panostetaan 
uusiin koneinvestointeihin muun muassa koneistusautomaatteihin.

Kaksi tällaista 42 tonnin Meclift-trukkia lähti 
helmikuussa kohti Bangladeshia. Koneet 
on koottu Lännen Tractors Oy:n tehtaalla 
Loimaalla.

Mecalift Oy:n toimitusjohtaja 
Janne Kalliomäki oli 
tyytyväinen, kun valmiit 
koneet lähtivät pitkälle 
matkalleen kohti Bangladeshia. 

Lännen Tractors Oy:n 
tehtaalla esittäytyi myös uusi 
tehtaanjohtaja Arto Iivonen 
vasemmalla sekä lokakuussa viime 
vuonna aloittanut Lännen Tractors 
Oy:n liiketoimintajohtaja Jari 
Nevalainen. Taustalla valmistuu 
Kaivuripalvelu Markku Järvinen 
Oy:n M-mallin kone.

Trukit nostettiin kahden 
autonosturin voimin lavettien 

päälle. Lavetit suuntasivat 
kohti Turun satamaa, josta 

trukit jatkoivat laivalla kohti 
määränpäätä.

VTT on saanut Helsingin 
seudun liikenne -kun-
tayhtymältä eli HSL:ltä 
toimeksiannon esiselvi-

tyksestä, jossa kartoitetaan liike-
toimintamahdollisuuksia sähköi-
sille raskaille ajoneuvoille ja työ-
koneille tarkoitettujen latauskent-
tien verkostolle. 

– Esiselvitys käynnistettiin vii-
me vuoden puolella ja se on tar-
koitus julkaista huhtikuun lopus-
sa, kertoi latauskenttä -konseptis-
ta vastaava tutkija Tommi Muo-
na VTT:ltä.

– Nyt [maaliskuun puolessa vä-
lissä] käynnissä on mahdollisille 
latauskentän käyttäjille suunna-
tun palautekyselyn suorittaminen 
ja vastauksien arviointi. 

Latauskenttä-konseptia on kehi-
tetty nimenomaan kaupungin si-
säisen sähköisen raskaan liiken-
teen käyttöön. Latauspaikat mitoi-
tetaan raskaiden ajoneuvojen ja 
työkoneiden painon, leveyden ja 
pituuden mukaan. Latauspaikkoja 
ei kuitenkaan mitoiteta rekoille. 

Latauskenttien mahdollisiksi 
asiakkaiksi on kaavailtu busseja, 
kuorma-, jäte- ja jakeluautoja se-

kä työkoneita. Konseptin mukaan 
käyttäjinä tulevat olemaan nimen-
omaan yritykset. Yritykset rekiste-
röityvät ja rekisteröisivät ajoneu-
vonsa sekä mahdollisesti niiden 
kuljettajat latauskenttiä hallinnoi-
valle operaattorille. Rekisteröinti 
on edellytys latauskentän suunni-
tellulle maksutavalle eli kuukau-
silaskutukselle. 

Kuukausilaskutus koostuisi se-
kä varatusta ajasta (varausmak-
su) että ladatusta sähköstä (ku-
lutusmaksu). Tämän lisäksi kon-
septissa on ehdotettu jonkinlais-
ta virhemaksua, jos latauspaikko-
jen käyttö estetään. 

Kuukausilaskutuksella pyritään 
varmistamaan säännöllinen tulo-
virta, jolla latauskenttien takaisin-
maksuaika tulisi latauskenttäver-
kostoa hallinnoivalle operaattoril-
le taloudellisesti järkeväksi.

Latauskentille voisi suunnitel-
mien mukaan tulla neljä 150 kilo-
wattista ja EU-direktiivin mukais-
ta CCS Combo 2 -pikalatausliitän-
tää, jotka olisivat varattavissa etu-
käteen. Konseptissa kartoitetaan 
myös kiinnostusta päästä lataa-
maan ilman ajanvarausta. Jokai-

Pääkaupunkiseudulle kehitetään 
latauskenttä-konseptia 
sähköisille raskaille ajoneuvoille 
ja työkoneille

sella latauspaikalla olisi yksi jono-
tuspaikka sekä kentän toimintaan 
liittyviä opasteita. 

Latausverkoston puute 
hidastaa ajoneuvojen ja 
työkoneiden sähköistymistä
Muona kertoi, että ennen konseptin 
esittelyä mahdollisille latauskent-
tien käyttäjille maaliskuun alkupuo-
lella, sitä kehitettiin mahdollisten 
latauskenttien palveluntarjoajien 
palautteen perusteella. 

– Kyseessä on selvä muna-ka-
na-ongelma. Kun ei ole latausver-
kostoa niin ei yrityksillä ole myös-
kään innostusta investoida raskai-
siin sähköisiin ajoneuvoihin tai työ-
koneisiin. Ja toisin päin.

Latauskenttien operoinnista 
pääkaupunkiseudulla oli kuiten-
kin useampia kiinnostuneita yri-
tyksiä. Kiinnostuneet yritykset 
voidaan jakaa karkeasti kahteen 
erityyppiseen toimijaan: Puhtaas-
ti operaattoreina toimivat palvelun-
tarjoajat ja toisena ryhmänä yrityk-
set, jotka myös valmistavat lataus-
kentillä tarvittavaa teknologiaa tai 
myyvät energiaa. 

VILLE JÄRVINEN

Muonan mukaan latauskenttien 
sijaintipaikkoja etsitään nyt lataus-
kentän mahdollisille käyttäjille teh-
tävän kyselyn avulla. Latauskent-
tien sijoituksessa on pohdittu muun 
muassa hyviä liikenneyhteyksiä. 
Latauskenttien lähistöllä pitäisi ol-
la myös esimerkiksi lounas- ja ruo-
kapaikkoja sekä huolto- tai korja-
uspalveluita kalustolle.

Tiivisti rakennetussa kaupunki-
ympäristössä latauskenttien sijoit-
taminen ei ole helppoa ja esiselvi-
tyksen yhteydessä onkin huomat-
tu, että pääkaupunkiseudun kunti-
en kaavoituksellisilla ja maanomis-
tuksellisilla ratkaisuilla on todella 
paljon merkitystä latauskenttäver-
koston kehittämisessä. 

– Kuntien aktiivisella kaavoituk-
sella ja maapolitiikalla yritykset us-
kaltaisivat käynnistää latausverkos-
ton rakentamisen, Muona arvioi.

– Tällä hetkellä yritykset ovat ak-
tiivisia ja jopa rohkeita tekemään 
ratkaisuja sähköisten latauskent-
tien verkoston muodostamiseksi. 
Mutta nyt riippuu paljon kaupun-
kien ja maanomistajien asentees-
ta, mihin mahdolliset latauspisteet 
tulevat sijoittumaan.

Sähkökenttien ensimmäiset asiakkaat ovat todennäköisesti sähkökäyttöisiä jakeluautoja mutta tulevaisuudessa, yhä useampi kaupungissa toimiva työkonekin saattaa 
hyödyntää latauskentän palveluja. (Kuvat Ville Järvinen, Juho Halminen (FCG))
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Samana vuonna Kai Antti-
lan syntymän kanssa, hä-
nen isänsä Jouko Anttila 
perusti maarakennusyri-

tyksen. Ammattikoulussa suorite-
tuista rakennuspuolen opinnoista 
lähtien Kai työskenteli täysipäiväi-
sesti isänsä yrityksessä, työnteko 
keskeytyi vain pakollisen varus-
miespalveluksen ajaksi. 

Maanrakennus Kai Anttila Oy:n 
mies perusti vuonna 2007. Koneita 
yritykselleen hän osteli vähitellen 
isältään. Heidän mielestään oli jär-
kevämpää perustaa kokonaan uu-
si yritys, sukupolven vaihdoksen 
suunnittelun sijaan. Maanraken-
nus Jouko Anttila Ky:n toimintaa 
Kai Anttila on pyörittänyt oman 
yrityksensä rinnalla, tosin suun-
nittelee nyt yrityksen lopullista 
alas ajamista.

Kai kertoo enemmän tai vähem-
män olleensa koko ajan töissä Pir-
kanmaalla olleilla Destian työmail-
la. Hämeenkyrön väylälläkin Des-
tia Oy on pääurakoitsijana. Yksi 
Anttilan kaivukoneista sekä apu-
mies ovat tällä hetkellä Toijalas-
sakin Destian töissä, rakentamas-
sa puutavaranlastausterminaalia 
Valtionrautateille.

– Työt Hämeenkyrön väylällä 
alkoivat jo viime keväänä 72 heh-
taarin tiealueelta kantojen nos-
tolla, pilkkomisella ja kasaan aja-
misella. Yhdeltä kaivukoneelta ja 
metsätraktorilta työhön kului ai-
kaa puolitoista kuukautta, Kai Ant-
tila kertoo. 

Sopimukseen oli kuulunut kan-
tojen jälkimarkkinointikin ja nyt 
suurin osa niistä on Kain mukaan 
myyty ja LKS-energiat Oy on toi-
mittanut ne murskattuna UPM:lle. 

Varsinaisen tien rakennustyöt 
ovat alkaneet viime syksynä ja Kai 
toivoo niiden kestävän ensi syk-
syyn saakka. Tällä hetkellä Vel-
jekset Saarinen Oy:n aliurakas-
sa yhdellä tietyömaan kolmesta 
lohkosta, työskentelee kolme Kai 

Hämeenkyrö saa viimeinkin 
Hämeenkyrön väyläksi 
nimetyn ohikulkutien. 
Valtatie kolme rakennetaan 
kymmenen kilometrin 
matkalta nelikaistaiseksi 
keskikaiteella varustetuksi 
moottoriliikennetieksi. 
Uuteen tiehen tulee 11 siltaa 
ja kolme eritasoliittymää. 
Tieosuudelle rakennetaan 
myös melusuojauksia, 
liikenteestä aiheutuvan melun 
kulkeutumisen estämiseksi 
taajamaan. Yksi tien 
rakentamiseen osallistuvista 
yrityksistä on Maanrakennus 
Kai Anttila Oy Virroilta.

vuotta                          

Hämeenkyröön 
rakennetaan 
kauan odotettu 
ohikulkutie

MARKKU LESKINEN

Anttila Oy:n 3D-ohjauslaitteilla va-
rustettua kaivukonetta. 

– Saarisen veljesten kanssa on 
tehty ja pitemmän aikaa yhteis-
työtä, joka on aina sujunut hyvin, 
Kai Anttila kertoo.

Maanrakennus Kai Anttila Oy 
työllistää seitsemän työntekijää ja 
yritys haluaa suoda nuorille mah-
dollisuuksia tulla maarakennus-
alan töihin. 

– Jyväskylästä Gradialta oli yksi 
kaveri työssäoppimassa ja lopulta 
se johti palkkaamiseen. Tällä het-
kellä kaveri on suorittamassa ase-
palvelusta ja palaa töihin armeijan 
jälkeen. Koronan vuoksi armeijas-
sa on normaalia enemmän lomia, 
joten loma-ajatkin hän on ollut meil-
lä töissä, ja onhan meille yksi kave-
ri tullut töihin myös oppisopimuk-
sen kautta, kertoilee Kai Anttila

Maanrakennus Kai Anttila Oy 
kuten myös Veljekset Saarinen Oy 
ovat Pirkanmaan Koneyrittäjien jä-
senyrityksiä.

Pääurakoitsijana STk 
hankkeessa on Destia Oy.
Pääurakoitsijana noin 65 miljoonan 
euron STk hankkeessa on Destia 
Oy. Hämeenkyrön väylän urakka 
on alkanut puolen vuoden kehit-
tämisvaiheella, jossa tien tilaaja 
Väylävirasto ja Destia Oy yhdessä 
ovat hakeneet tielle optimaalisia 
rakenneratkaisuja. Pohjana tässä 
on ollut jo vuonna 2009 tehty 
tiesuunnitelma, jota täydentääk-
seen tilaaja oli teettänyt tiealueella 
massiiviset pohjatutkimukset, 

Toimitusjohtaja 
Kai Anttila 
konttorissaan, 
viime syksynä 
hankitussa 
3D-ohjauslaitteilla 
varustetussa 
Volvossa.

Destian Työmaapäällikkö 
Topi Tapanainen ja Kai Anttila 
rakeistetusta kuonasta tehdyllä 
kerroksella.

joihin suunnitellut tien rakenne-
ratkaisut perustuvat. 

– Varsinainen rakentaminen al-
koi viime keväänä, tavoitteenam-
me on saada tie liikenteelle syk-
syllä 2022 ja lopullisesti valmiiksi 
2023, kertoo Destia Oy:n työmaa-
päällikkö Topi Tapaninen.

Suunnitteluvaiheessa oli päätetty 
rakentaa molemmin puolin Pappi-
lanjokea sijaitsevien pehmeikköjen 
kohdalle yhteensä puolikilometriä 
paalulaattoja, joiden varaan tie ra-
kennetaan. Vastaavasti tien pohjois-
päähän, jossa uusi tie yhtyy van-
haan kolmostiehen, joutuu teke-
mään noin puolenkilometrin mat-
kalle massastabiloinnin. 

Pappilanjoen pohjoispuolella 
Hämeenkyrön taajaman kohdalla 
tie tulee lähes koko matkalta leik-
kaukseen, jolloin kaksi sen kans-
sa risteävää tietä jäävät lähes ny-
kyiseen maanpinnan korkeuteen. 
Tien leikkauksesta syntyy lähes 
400 000 kiintokuution leikkaus-
massat, mistä aiheutuu merkittä-
vä massaylijäämä. 

Tien rakentamisessa 
huomioidaan kiertotalous
Lähes puolet näistä leikkaus-
massoista kuljetetaan Ylöjärveen 
kuuluvaan Viljakkalaan, noin 
kymmenen kilometrin päähän. 
Siellä on jo kuusikymmentälu-
vulla lopetettu Haverin kaivos, 
jonka rikastehiekka-alueelta liuke-
nee edelleen happamia, metallipi-
toisia vesiä lähellä oleviin vesis-
töihin. Ylöjärven kaupunki on 

päättänyt peittää alueen täyte-
maalla, jotta liukeneminen saatai-
siin loppumaan. Alun perin kaivos 
oli perustettu rautamalmin louhin-
taan, mutta viimeisimmäksi sieltä 
oli louhittu kultaa.

Myös kierrätysmateriaalia käy-
tetään tienrakenteissa. Pappilan-
joen eteläpuolella oleva Kylmäojan-
tie, joka tulee alittamaan ohikul-
kutien, rakennetaan uusiksi parin 
kilometrin matkalla. Sen raken-
teessa suodatinkerroksen kiviai-
nes korvataan Nokialaisen Eco-
lan Oy:n toimittamalla rakeiste-
tulla tuhkalla.

Tavoitteena on myös saada 
murskattua kaikki rakentami-
sessa tarvittavat murskatut kivi-
ainekset tielinjan kallioleikkauk-
sista. Mursketta on jauhamassa 
kaksi murskauslaitosta. Siellä, mis-
sä rakenteeseen ei tehdä suoda-
tinhiekkakerrosta, jakava kerros 
tehdään pinnastaan kiilatuksi lou-
herakenteeksi tielinjalta louhitusta 
louheesta. Tiealueen ulkopuolel-
ta on hankittava ainoastaan suoda-
tinkerroksen hiekka, joka ajetaan 
noin kymmenen kilometrin päästä.

Kaikkiaan työmaalla liikutellaan 
maamassoja 1,2 miljoonaa kiinto-
kuutiota ja kalliota 400 000 kiinto-
kuutiota.

Työmaapäällikkö Topi Tapanai-
sen mukaan tietä on suunniteltu 
rakennetavaksi jo kohta 50 vuot-
ta. Kunta onkin vuosien saatossa 
huomioinut tien tulevaa linjausta 
kaavoittamisessa, joten tien koh-
dalta ei ole tarvinnut purkaa aino-
atakaan rakennusta.

Töitä paikallisille yrityksille
Pääurakoitsija on jakanut työmaan 
kolmeen lohkoon, joista yhtä 
urakoi työyhteenliittymä, toista 
jo mainittu Veljekset Saarinen Oy 
ja kolmannella lohkolla kaikki 
koneet ovat tuntutöissä.

Suurin osa aliurakoitsijoista on 
Pirkanmaalta, joista osan kanssa 
Destialla on jo pitkäaikaista yh-
teistyötä.

– Anttilan Kain firma on tuttu, 
me on oltu samoilla työmailla jo 
vuodesta 2013 alkaen, kertoo työ-
maapäällikkö Topi Tapanainen.

Kaikkiaan koneyksiköitä työ-
maalla oli kuutisenkymmentä, 
kun otetaan kuljetuskalustokin 

mukaan. Puolet niistä oli kaivu-
koneita.

Destian oma henkilöstä työ-
maalla koostuu viidestätoista toi-
mihenkilöstä, kolmestatoista kir-
vesmiehestä, jotka tekevät silto-
jen muottityöt, viidestä paalutus-
työntekijästä sekä viidestä-kym-
meneen louhintapuolen henkilös-
tä porareista panostajiin. Työmaan 
kokonaisvahvuus oli vierailun ai-
kana hieman yli 90 työntekijää.

Kulunut talvi on Topi Tapanai-
sen mukaan ollut normaali, joten 
pehmeitä paikkoja on voinut jää-
dyttää liikkumisen mahdollista-
miseksi ja kun luntakin on ollut, 
ei roudasta ole ollut haittaa. Työ-
maa onkin pyörinyt läpi talven.

Maaperä ei Topi Tapanaisen mukaan ole aivan 
Pirkanmaalle tavanomaista. Kerroksittain kaivaen 
maalajit voidaan hyödyntää eri kohteissa. 

Etualalla Kylmäojantien sillan perustuksen paalutustyö ja sen takana penger, 
joka on tehty paalutetun laatan päälle. Hiekat siihen on kaivettu vieressä olevan 
leikkauksen savikerroksen alta.

 • 3/2021
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ASIANA JOTOIMISTO

JANNE KALLIOINEN
ASIANAJAJA, OSAKAS
ASIANAJOTOIMISTO FENNO

kynästä

Työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattu-
nut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella taikka 
laissa säädetyin edellytysten täyttyessä myös työnteko-
paikan alueen ulkopuolella. Työntekopaikan alueen ul-

kopuoliseksi, työtapaturmaksi määriteltäväksi, tapahtumaksi kat-
sotaan esimerkiksi tavanomainen työssäkäynnistä johtuva asun-
non ja työpaikan välinen matka, johon katsotaan kuuluvan myös 
vähäinen poikkeaminen matkareitiltä lasten päivähoidon, ruo-
kakaupassa käynnin tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi.

Työmatkalla sattunut tapaturma katsotaan siis edellä todetuin 
tavoin työtapaturmaksi. Myös vähäinen poikkeama työmatkan 
aikana katsotaan kuuluvan työmatkaan, jolloin kyse on edelleen 
työtapaturmasta.

Mikä katsotaan vähäiseksi poikkeamaksi?

Huomionarvoista on ensinnäkin se, että työmatkapoikkeamaksi 
ja ns. ”korvaussuojan” alaiseksi katsotaan ainoastaan se aika, jona 
työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin.  Korvaussuoja 
ei ulotu itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi 
poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu, kuten esimer-
kiksi asiointiin ruokakaupassa.

Vakuutusoikeus on ratkaisussaan VakO 1301:2018 ottanut kan-
taa siihen, milloin kulkeminen poikkeavaa matkareittiä kulkemi-
nen päättyy ja tehtävä tai toiminta alkaa. Ratkaisussa on ollut kyse 
siitä, onko työmatkalla huoltoasemalle juotavaa ostamaan poiken-
nut A ollut korvaussuojan piirissä liukastuessaan huoltoaseman ul-
ko-oven edessä olevalle portaalle. Vakuutusoikeus katsoi, että kä-
velymatkassa autolta huoltoaseman myymälän ovelle on vielä ollut 
kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja asiointi huol-
toaseman myymälässä olisi alkanut vasta A:n päästyä myymälän 
ovesta sisälle. Näin ollen vakuutusoikeus katsoi tapaturman sat-
tuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä.

Samankaltaiseen ratkaisuun on päädytty ratkaisussa VakO 
4027:2018 ja VakO 3828:2018, joissa päiväkodin pihalla liukas-
tuneiden henkilöiden katsottiin olevan vielä poikkeavalla mat-
kareitillä eikä asiointi päiväkodissa ollut vielä alkanut. Korva-
uskäytännön valossa näyttää siten siltä, että poikkeaman aika-
na sattunut tapaturma katsotaan työtapaturmaksi ruokakaupan 
tai päivähoitopaikan ulko-ovelle saakka.

Asianajaja Ville Kaikkonen 
työskentelee Asianajotoimisto 
Fennossa ja palvelee 
asiakkaitaan erityisesti 
vahingonkorvaukseen 

vakuutuksiin ja vastuukysymyksiin 
liittyvissä asioissa. p. 040 827 1175  

ville.kaikkonen@fennolaw.fi  
www.fennolaw.fi

Työmatkalla sattunut 
tapaturma
Työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä pakollisella työtapaturma- 
ja ammattitautivakuutuksella. Työtapaturmasta aiheutuvien kustannusten kuten 
sairaanhoitokustannusten, ansionmenetys- ja haittakorvausten määräytymistä sääntelee 
työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Mikä on poikkeamiseen oikeutettu syy?
Edellä mainituissa ratkaisuissa on ollut kyse lainkohdassakin 
erikseen määritellyistä ruokakaupassa asioinnista ja lasten 
päivähoitoon viennistä, joten ratkaisuissa ei sinällään ole ollut 
epäselvää, onko syy ollut korvaukseen oikeuttava. Postissa 
asiointia ei puolestaan ole Vakuutusoikeuden ratkaisun VakO 
2306:2019 mukaisesti katsottu lasten päivähoitoon tai ruoka-
kaupassa käyntiin rinnastettavissa olevaksi syyksi, jolloin se 
on evännyt korvausten maksamisen. Tapaturma-asioiden 
muutoksenhakulautakunta on kuitenkin katsonut ratkaisus-
saan Tamla 10.6.2020 - 215/2019, että lähetyksen noutami-
nen kaupasta on ollut ruokakaupassa käyntiin rinnastettava 
syy, jolloin vahinko pihalla aiheutuneesta tapaturmasta on 
ollut korvattava.

Tuoreesta korvauskäytännöstä ilmenevin tavoin ruoka-
kaupassa asiointiin voidaan rinnastaa myös lähetyksen nou-
taminen, mikäli se noudetaan ruokakaupasta. Postista nou-
dettavaa lähetystä ei ole katsottu ruokakaupassa asiointiin 
rinnastettavaksi syyksi. Onkin todettava, että korvauskäytän-
nön perusteella poikkeamisen oikeutettu syy rajoittuu mel-
ko tiukastikin ruokakauppaan ja päiväkotiin.

Poikkeaman kesto
Syyn lisäksi painoarvo vähäisen poikkeaman määrittelyssä anne-
taan poikkeaman kestolle. Ratkaisevaa on poikkeaman kesto, ei 
niinkään työmatkan kesto. Tapaturma-asioiden muutoksenhaku-
lautakunta on ratkaisussaan Tamla 10.6.2020 - 2233/2019 katsonut 
ettei kaupassa käyminen, jäätelön syöminen ja kuulumisien vaihta-
minen ei ollut ajallisesti niin huomattava ja selvä poikkeama, etteikö 
henkilön työmatka olisi ollut vielä 1,5 tunnin kuluttua töiden päätty-
misestä ollut vielä työmatkalla. Huomiota tässä ratkaisussa annet-
tiin työmatkan pitkälle kestolle ja poikkeamisen lyhyelle kestolle.

Edellä todetuin tavoin työmatkalta voidaan tehdä lyhyt poikkea-
ma, mikäli syy on poikkeamaan oikeutettu ja poikkeama on lyhyt-
kestoinen. Asiointi, jonka vuoksi poikkeama tehdään, ei puoles-
taan kuulu enää työmatkaan tai poikkeavaan reittiin työmatkalla.

Jokohan syksyllä päästäisiin tapaamaan?

Koneyrittäjät –  
Ratkaisevat tekijät

Seminaari ja konetapahtuma
koneyrittäjille ja sidosryhmille

Kaikille toimialoille yhteinen osuus 
+ erilliset toimialakohtaiset osuudet

8.10.2021 Scandic Rosendahl, Tampere
 

www.koneyrittajat.fi/ratkaisevat

Yhteistyökumppanit ja 

 esittelyständit: 

tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi 

p. 040 900 9417
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Metsäkonepalvelulle 
vientipalkinto
Palveluita myyvät yritykset saavat harvemmin vientipalkintoja, yleensä palkinnot tahtovat kertyä teollista tuotantoa 
ja vientiä harjoittaville yrityksille. Mutta toisinkin on; Metsäkonepalvelu Oy sai Hämeen Vientiyritys -palkinnon tänä 
vuonna. 

Valinnalla palkintoraati halu-
si kiinnittää huomiota pal-
veluliiketoiminnan merki-
tykseen sekä yrityskaup-

poihin strategisena valintana yri-
tyksen kasvussa ja kehittymisessä.

Ruotsissa vuodesta 2011

Metsäkonepalvelu osti ruotsa-
laisen Dunbergs Skogsservicen 
vuonna 2011. Kauppa sopi yrityksen 
kasvustrategiaan, vaikka kansain-
välistyminen ei ollut itsetarkoitus. 
Yrittäjä Timo Tolppa kertoo, että 
ennen Ruotsia oli katsottu myös 
muihin suuntiin, myös Venäjälle ja 
Keski-Eurooppaan. Vuosituhannen 
ensimmäisellä vuosikymmenellä 
luonnonvoimatkin tuuppasivat 
Ruotsin suuntaan. Metsäkonepalvelu 
oli Ruotsissa korjaamassa Gudrun-
myrskyn jälkiä vuonna 2005 ja 

sikäläinen puunkorjuu ja toimin-
taympäristö olivat tulleet tutuksi, 
Tolppa muistelee. 

Metsäkonepalvelu vahvisti 
markkina-asemaansa Ruotsis-
sa ostamalla Reko Gallringsent-
reprenad Ab:n toiminnot viime 
vuoden lopulla. 

– Se, missä olemme olleet 
vahvoja Ruotsissa, on suoma-
lainen, maailman hienoin logis-
tiikkaosaaminen metsäkuljetuk-
sissa. Siihen liittyvät toimintata-
vat ja tehokkuus ovat oikeasti 
vientituote, Timo Tolppa sanoo.

Malliksi muillekin

Metsäkonepalvelu antaa esimerk-
kiä ja innostusta muille palvelu-
yrityksille nähdä mahdolli-
suuksia myös kansainvälisillä 
markkinoilla, totesi Hämeen SIRPA HEISKANEN

Vasemmalla metsäneuvos Timo Tolppa ja oikealla Metsäkonepalvelun toimitusjohtaja Janne Märkälä. Kuva: Pasi Nuutinen

Yrittäjien toimitusjohtaja Juha 
Haukka luovuttaessaan palkin-
toa Metsäkonepalvelulle maalis-
kuun lopulla. 

Esimerkin lisäksi Metsäkone-
palvelulla on antaa omista koke-
muksistaan kumpuavaa vinkkiä 
kansainvälistymisaskeleita miet-
tivälle yritykselle. 

– Oma kokemuksemme on se, 
että yksiköitä pitää lähteä vetä-
mään omistajaohjauksessa. Ei 
niin, että ostetaan liiketoiminta 
ja annetaan sen jatkua entisenlai-
sena. Ruotsin toiminnoissa pää-
omamme on kumipyörillä, ei ra-
kennuksissa. Tämä on helpottava 
tekijä, jos omaisuutta on tarpeen 
siirtää muualle tai realisoida, Ti-
mo Tolppa toteaa.

Metsäkonepalvelu-konserniin 
kuuluvat Metsäkonepalvelu Oy, 
Kone-Yijälä Oy ja MKP Sveri-

ge Ab. Metsäkonepalvelun Ete-
lä-Suomen toimintoja johdetaan 
Hämeenlinnasta. Tytäryhtiö Ko-
ne-Yijälä Oy hoitaa Jämsästä kä-
sin puunkorjuuta eteläisen Keski-
Suomen alueella. Ruotsin tytär-
yhtiö MPK Sverige AB:n keskus-
paikka on Eksjö ja toiminta-alue 
kattaa osia Smålandista ja Itä-Gö-
tanmaasta. Koko konsernin liike-
vaihto viime tilikaudella oli noin 
26 miljoonaa euroa. Tästä emoyh-
tiön osuus oli noin 15 miljoonaa 
euroa, ja loput tytäryhtiöillä lähes 
samansuuruisin osuuksin. Kon-
sernissa on noin 160 työntekijää.

Asko Salonen 
perusti Jämsän 
Motovaruste 
Ky:n 30 vuot-

ta sitten, vuonna 1991. 
Aluksi firma oli Pääs-
kysmäessä Jämsänkos-
kella. Nykyisin toiminta 
on Jämsän Pietiläntiellä.

Jo vuonna 1989 As-
ko aloitti yrittäjäuran 
Ponssen metsäkonei-
den kiertävänä huol-
tomiehenä Motohuol-
to A. Salonen -nimel-
lä. Ponssen koneiden 
huolto- ja korjauskeik-
koja Asko teki huolto-
autolla Etelä-Suomen 
alueella. Aiempana 
kokemuksena Askol-

la oli 13 vuoden työ-
ura Metsäkonepal-
velu Oy:ssä.

Aluksi Ponsse 
hankki huoltoau-
ton ja siihen Asko 
teki puusta laati-
kostot työkaluille. 
Ensimmäistä huol-
tokeikkaa sai jon-
kin aikaa odotella, 
muistelee Asko. 
Kun keikka sitten 
tuli parin kuukau-
den odottamisen 
jälkeen, niin se oli 
Ahvenanmaalla ja 
Ponssea lähdet-
tiin sinne huol-
tamaan. 

Vuonna 1993 
oli hyvä ja työn-

täyteinen vuosi. Silloin Asko oli Helsinki-Vantaan lentoaseman 
työmaalla huoltamassa metsäkoneita. Rytmi oli sellainen, että 
yöt huollettiin ja korjattiin koneita ja päivät ne olivat puunajos-
sa. Puuta ajettiin pois lentokentän laajennuksen tieltä. Koneil-
la ei yöllä saanut valojen kanssa työskennellä, niin huoltotyöt 
oli tehtävä silloin.

Lentoaseman työmaalla Asko huolsi myös maarakennusko-
neita, siitä tuli merkittävä lisä työmäärään. Myös kolmostien työ-
maalla Asko oli huoltamassa ja korjaamassa maarakennuskoneita.

Jämsänkosken Motovaruste Ky toimi myös jonkin aikaa IKH 
myyntipisteenä -90 luvun puolivälissä.

Vuonna 1995 Motohuolto A. Salosen nimissä alettiin Ponssen 
toiveesta hoitaa Ponsse-huoltoa myös Mikkelissä. Mikkelistä 
hankittiin huoltohalli ja huoltotoimet käynnistyivät.

Mikkelin sivupiste toimi kaksi vuotta, kunnes Ponsse perusti 
oman toimipisteen Mikkeliin. Samoin Ponssen Jyväskylän toimi-
piste korvasi Motovarusteen palvelut 1998 ja sen myötä Pons-
sen huollot vähenivät ja sopimus päättyi.

Tätä korvaamaan saatiin huoltosopimus 1999 Timberjackin kans-
sa. Valmet traktorit tuli yhteistyökumppaniksi vuonna 2000. Heti seu-
raavana vuonna 2001 Valmet muuttui Valtraksi ja on siitä saakka ol-
lut hyvä kumppani näihin päiviin saakka ja yhteistyö jatkuu edelleen.  

Vuonna 2004 John Deere osti Timberjackin ja sen myötä huoltoso-
pimus myös päätyi.

Nykyiset kumppanit

Nykyisin Valtran ja Agco Suomi Oy:n ohella tärkeä yhteistyökump-
pani on Hydroscand. Hydroscand tuli kumppaniksi vuonna 2012. 
Motovarusteelta on saatavana Hydroscandin tuotteita. 

Erityisen tärkeänä Asko Salonen pitää letkupalvelua. Asko on val-
mistanut letkuasetelmia tarpeen mukaan itse.

Rottne metsäkoneiden huolto on ollut Motovarusteella vuodesta 
2017 lähtien. Keski-Suomen alueen Rottne huollot hoidetaan Moto-
varusteen toimesta.

Perheyritys

Asko Salonen jää nyt samalla virallisesti eläkkeelle, mutta aikoo lähes 
päivittäin käydä hallilla hoitamassa muun muassa varaosamyyntiä.

Jämsänkosken Motovaruste Ky on perheyritys, jossa puoliso Rai-
ja Salonen on vahvasti mukana sekä myös poika Niko Salonen. Rai-
ja aloitti työt 1995 varaosamyyjänä. Raija on jäämässä osa-aika eläk-
keelle toukokuussa.

Niko Salonen on ollut yrityksen toiminnassa mukana 2007 lähti-
en muun muassa traktorien huoltotöissä. Hän on yhä enemmän otta-
nut Motovarusteen eteenpäinvientiä hoidettavakseen. Talvisin Niko 
auraa lisäksi lunta. Tänä vuonna lumihommaa on riittänytkin muka-
vasti. Sulanmaan aikaan Niko on tehnyt traktorilla peltotöitä ja mui-
ta traktoritöitä.

Kaikkiaan Motovarusteella on 4 täysaikaista työntekijää. Lisäksi 
Niko Salosen puoliso Janica  työskentelee osa-aikaisena yrityksessä.

Motovaruste tekee pääasiassa traktorien, mutta myös muun ras-
kaan kaluston huolto- ja korjaustöitä. Yrityksellä on hyvä valikoima 
varaosia raskaan kaluston tarpeisiin. Varaosamyynti on kolminker-
taistunut kymmenessä vuodessa. 

Korona ei ole työmääriin juuri vaikuttanut, kertoi Asko Salonen. Nyt 
on ehkä enemmän korjattu vanhoja koneita. Jämsänkosken Motova-
ruste on tällä hetkellä Jämsän ainut raskaskonekorjaamo.

Jämsänkosken Motovaruste Ky juhli pienimuotoisesti koronan keskellä 
30-vuotisjuhliaan. Toimipisteessä Jämsässä oli kakkua ja kahvia tarjolla 
helmikuun alussa. Kävijämäärä kun oli pidettävä alle kymmenessä, niin 
varsinaisia kutsuja juhlapäivään ei voitu laittaa, kertoi Asko Salonen. Samalla 
myös yrittäjä Asko Salonen jättäytyy eläkkeelle.
TAPIO HIRVIKOSKI

Jämsänkosken Motovaruste Ky 30v

Jämsänkosken Motovaruste Ky 
henkilökuntineen juhli 30 vuoden 
ikään ehtinyttä yritystä. Henkilöt 
oikealta vasemmalle ovat Asko 
Salonen, Raija Salonen, Niko Salonen 
ja työntekijä Petri Lahtinen.

Isäntä Asko Salonen leikkaa kakkua 
Valtra-asiakkaalle. Asianmukaisesti 
visiirit ja maskit olivat juhlan 
keskelläkin käytössä.

Isäntä Asko Salonen leikkaa kakkua 
Valtra-asiakkaalle. Asianmukaisesti 
visiirit ja maskit olivat juhlan keskelläkin 
käytössä.

Välillä ehti Asko 
Salonen myymään 
varaosavarastosta 
tarvikkeitakin. Tässä 
öljynsuodatin menossa 
vanhaan Valmet 411 
moottoriin.

Hyrdoscandin edustaja 
Petri Hämäläinen, 
vasemmalla, oli myös 
poikennut muistamaan 
30-vuotiasta 
Jämsänkosken 
Mototarviketta ja 
oikealla olevaa, 
eläkkeelle jäävää Asko 
Salosta. 
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Raivaa itsesi kuntoonRaivaa itsesi kuntoon

Hanke korostaa metsän-
hoitotöistä saatavaa fyy-
sistä ja henkistä hyvin-
vointia ikään ja suku-

puoleen katsomatta. Hyötyliikun-
ta, työfysiologiset mittaukset sekä 
kyselyt ja haastattelut ovat hank-
keen keskiössä. Hanke keskittyy 
metsänistutukseen ja taimikonhoi-
toon, koska näitä töitä voi periaat-
teessa kuka tahansa terve ja hyvä-
kuntoinen metsänomistaja oppia 
tekemään. Lisäksi nämä työlajit 
eivät vaadi mittavia kone- tai lai-
teinvestointeja.

Hankkeen taustalla on aito pel-
ko siitä, että manuaalisia metsä-
töitä uhkaa työvoimapula. Jos 
työt jäävät tekemättä, puustojen 
rakenteellinen laatu heikkenee ja 
koneellisen puunkorjuun tuotta-

vuus alenee. Ulkolainen työvoi-
ma ei yksin ratkaise manuaali-
sen metsätyön tulevaisuutta, vaan 
metsänomistajien on myös itse 
aktivoiduttava metsänhoitotöi-
hin. Myös tulevia metsänomis-
tajia on innostettava hoitamaan 
metsiänsä.

Hankkeen johtaja tekee 
ennakkoraivauksia
Hanketta johtaa projektipääl-
likkö Juha Viirimäki. Kuluvan 
vuoden tammikuussa Viirimäki 
orientoitui tulevaan hankkeeseen 
omassa metsässään Ylistaron 
Kainastolla runsaan kolmen 
hehtaarin ennakkoraivaustyö-
maalla. Palsta oli hankittu jokin 
aika sitten. Ennakkoraivauksen 

ja kiireellisen harvennushakkuun 
tarpeessa olleen puuston keskiti-
lavuus oli noin 250 m3/ha. Puusto 
ei vielä ollut mennyt niin sanotusti 
pilalle hoitamattomuuden takia. 
Harvennushakkuun jälkeen puus-
toa jäi noin 155 m3/ha.

Juha Viirimäen mielestä rai-
vaaja-metsänomistajalla pitää ol-
la kunnon raivaussaha, jolla per-
kaa ja harventaa taimikot sekä te-
kee ennakkoraivaukset. Kyseisel-
lä työkohteella raivattiin pois kaik-
ki pienpuusto, joka ei täytä kol-
men metrin korkeudessa kuitu-
puun 6 cm:n minimilatvaläpimit-
tavaatimusta.

Oranssi taukotakki on metsäs-
sä hyvä maamerkki ennakkorai-
vaajan taukopaikalle, joka toimii 
kahvipaikkana ja sahan polttoaine-

Suomen metsäkeskus toteuttaa ”Raivaa itsesi kuntoon” –hanketta Manner-Suomen maaseutuohjelman 
ja Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen tuella. Pari vuotta kestävä hanke aktivoi eteläpohjalaisia 
metsänomistajia kohottamaan kuntoaan tekemällä taimikon istutuksia ja perkauksia. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö toteuttaa hankekumppanina mm. digitaalisia 
työhyvinvointimittauksia. Lisäksi hankkeessa testataan urheilukellojen avulla omatoimisten 
metsänhoitotöiden tuottavuuden määrittämistä. 

varastona. Jos ei jaksa viedä sa-
haa metsästä pois, niin kannattaa 
viedä ainakin sahan valjaat yök-
si pois. Tällöin ei-toivotun saha-
rosvon on hankala kantaa pelk-
kää sahaa pois metsästä.

Seinäjoen ammattikorkea-
koulun eli SeAMKin Sosiaali- ja 
terveys alan yksikkö tekee hank-
keessa työfysiologisia mittauk-
sia. Vuoden 2018 loppupuolella 
SeAMK osti Etelä-Pohjanmaan 
Terveysteknologian Kehittämis-
keskus ry:n eli EPTEKin. Hank-
keessa tehtävät mittaukset ovat 
vapaaehtoisille metsänomistajil-
le ilmaisia rajatun hankebudje-
tin puitteissa. Erilaisista metsän-
omistajista saa erilaista mittaus-
tietoa. Testeissä mukana olevi-
en tiedot ja mittaustulokset ovat 

Työmaata ennen 
ennakkoraivausta. 
(Kuva: Juha Viirimäki).

luottamuksellisia, eikä kenenkään 
tietoturvaa eikä terveystietoja vaa-
ranneta. 

Juha Viirimäki kertoo, että har-
vennustyömaan ennakkoraivauk-
sessa kuluu noin 750 kcal tunnis-
sa, kun 10 km:n perinteisen hiihto-
lenkillä kuluu vastaavasti noin 500-
550 kcal päivästä ja kelistä riippu-
en. Viirimäen mukaan osa urheili-
joista harjoittelee metsätöitä teke-
mällä. Kurikkalainen hiihdon olym-
piavoittaja Juha Mieto tunnetaan 
metsätalouden puolesta puhujana 
ja raskaiden metsätöiden tekijä-
nä. Lisäksi ylistarolainen ampuma-
suunnistuksen maailmanmestari 
Mikko Hölsö hankkii metsätöis-
tä kestävyyskuntoa.

Lisäksi Ylistarossa tiedostetaan 
metsätyön vaarat. Raivaussahatyös-

sä suojakypärä, visiiri, kuulosuo-
jaimet, turvasaappaat ja –käsi-
neet ovat välttämättömiä. Kesäl-
lä ei sovi mennä raivaustöihin 
t-paidassa, jotteivat oksat raa-
vi käsivarsia. Talvella metsurin 
suojavaatetus ja urheilukerras-
to tekevät työnteosta mukavaa 
kuntoilua. 

Omassa metsässä on aina 
oman työnsä herra tai rouva, jo-
ka näkee omat työsaavutuksen-
sa. Ennakkoraivaustyössä rai-
vaa metsän lisäksi myös itsen-
sä kuntoon. Perinteisesti monet 
metsätyöt ovat olleet osin orga-
nisaatiolähtöisiä. Erästä ähtäri-
läistä metsäammattilaista laina-
ten omatoimisissa metsänhoito-
töissä kulut voi vähentää vero-
tuksessa. 

Koneyrittäjän haave

Ennakkoraivaus helpottaa 
metsäkoneen kuljettajan työtä. 
Tätä  mieltä on lapualaisen  JP 
Metsä koneurakoinnin hakkuu-
koneenkuljettaja, Pauli 
Pöllänen. Hyvin ennakkoraiva-
tulla työmaalla hakkuutyön tuot-
tavuus paranee kolmanneksella 
Pölläsen arvion mukaan. Kun 
työmaa on aikanaan valmis, 
työnjäljen voi paremmin arvi-
oida kokonaisuutena ennakko-
raivauksen ja harvennushakkuun 
yhteistuloksena. Lisäksi lannoi-
tus maalevityksellä onnistuu 
paremmin ennakkoraivatussa 
metsässä, kun aluskasvillisuus 
ei ole lannoiterakeiden lentora-
tojen tiellä.

Metsäkoneenkuljettaja Pauli Pöllänen 
korostaa ennakkoraivauksen tärkeyttä. 
(Kuva: Juha Viirimäki).

TEKSTI: RISTO LAUHANEN 
SEAMK

Juha Viirimäki korostaa turvavarusteiden 
tärkeyttä metsätöissä. (Kuva: Risto Lauhanen).

Työmaata ennakkoraivauksen 
jälkeen (Kuva: Juha Viirimäki).
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Koeajoimme tuoreeltaan viisiakselisen, 4600 
millin akselivälillä olevan, 540 hevosvoimai-
sen sora-auton, johon on kytketty neljäakse-

linen kasettiperävaunu. Kyseessä on maahan-
tuojan valmiiksi rakennuttama ProX-yhdistelmä. 

Auton kuusisylinterisen, 13-litraisen, 540 hevos-
voimaisen moottorin perässä on 12 vaihteinen, 

automatisoitu I-Shift vaihteisto, jossa suurin vaihde 
on ylivaihde.

Koeajossa olleessa FMX:ssä on mainioita varus-
teita kuten sähköhydraulinen VDS-ohjaus, jossa kul-

jettajalla on mahdollisuus säätää mieleisekseen ajon 
aikana. Säätö tapahtuu kojetaulun sivunäytössä ole-

villa kosketusnäytön liukukytkimillä. Kuljettajalla on 
mahdollisuus säätää esimerkiksi ohjauksen herkkyyt-
tä, suuntavakautta sekä ohjauksen palautusta. Uudes-
sa ohjaamossa on digitaalinen mittaristo, jossa kuljet-
taja voi valita itselleen mieleisen näytön. Ohjaamon 
näkyvyyttä on parannettu suurentamalla tuulilasia ja 
mataloittamalla sivulasien linjaa. Oikeaa puolta val-
voo peilinvarren alle sijoitettu kamera, jonka kuvaama 

Kevyesti keskellä päivää

Kevyesti keskellä päivää

Volvon matalaohjaamoinen FM-mallisto koki tänä vuonna 
suurimman uudistuksen viiteentoista vuoteen. Uudistuksen 
myötä malliston muotoilu tuli lähemmäksi FH-perhettä. 
Samalla raskaisiin kuljetuksiin tarkoitettu FMX-mallisto sai 
uuden ilmeen.

alue on nähtävissä sivunäytöstä. Vaihteiston hallinta-
vipu on uusiutunut entistä käyttäjäystävällisemmäksi.

Kokeilemamme yhdistelmässä oli lastattu 76-ton-
nin kokonaismassaan. Täysilmajousitteinen, kahdella 
yhdeksän tonnin etuakselilla ja 33 tonnin telimassal-
la varustettu veturi veti perävaunuaan tyylillä. Meno 
oli vakaata ja moottorin vääntö kohdillaan. Maltillinen 
perävälitys (3.97) takaa kohtuullisen kulutuksen. Pa-
hojen paikkojen varalta autossa on painonsiirtomah-
dollisuus, jossa painoa voidaan siirtää toiselta vetoak-
selilta ensimmäiselle, jolloin painoa siirtyy myös oh-
jaavalle taka-akselille sekä hiukan etuakselille. Tällä 
pyritään ehkäisemään puimuriakselisen viisikon pus-
kemistaipumusta.

ProX:n päälirakenteet ovat tehneet yhteistyössä HF-
Autohuolto sekä Kome Oy. Työnjäljessä näkyy koke-
mus sekä asiakkaan huomiointi. Kuten sanottu, yh-
distelmä on heti valmiina työntekoon ja sen valmis-
tuminen voidaan määritellä jo tilaushetkellä. Kaikki 
päälirakennetyöt tehdään valmistajan ohjeiden mu-
kaan, joten asiakas tietää mitä hän saa.

Volvo FMX540Volvo FMX540
SAKARI KOKKONEN

Volvo FMX540 10x4R ProX 
Moottori: D13K540 540 hv. / 2600 Nm.
Vaihteisto: I-Shift ATO2612F
Akseliväli: 4600 mm
Etujousitus: Ilmajousitus 9 t + 9 t
Takajousitus: Ilmajousitus 33 t.
Taka-akseli: Napavälitys, 3.97
Polttoainetankki: 405 L.
AdBlue: 64 L.
Päälirakenne: Kome Smart 7250 mm. automaattikasettivarustus
Myynti: Volvo Finland Oy

Vakuuta ajoneuvosi 
helposti netissä

Saat Ifin verkkokaupasta nyt vakuutuksen 
mille tahansa rekisteröidylle ajoneuvollesi.

Tutustu verkkokauppaamme: 

if.fi/yrityksenajoneuvot
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KONEYRITTÄJÄ 4/2021 Ilmestyy 27.5. Aineistopäivä on 4.5. 

Ota yhteys: Tapio Hirvikoski,  
puh. 040 9009 417 

tai tapio.hirvikoski@koneyrittajat.fi

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.
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Prokop kahmarin pikakiinnike
Adapteri rotaattorin ja kahmarin väliin

· Helppo ja nopea asentaa
· Max. 5000 kg
· Sopii kaikkiin koneisiin

Kysy lisää!

www.koneyrittajat.fi/datapankki

Datapankki_KY718_vartti.pdf   1   13.9.2018   14.18.25

vealalta lopettava yrittäjä saisi jon-
kinlaisen korvauksen urakointilii-
ketoiminnan menettämisestä.   

Kuivike- ja kasvuturpeen tuotan-
to vaarantuu energiaturpeen tuo-
tannon romahtaessa. Tähän asti 
turvetuotannon isoja perustamis-
kustannuksia on pyritty jakamaan 
eri tuotteiden kesken. Suoalueilta 
on ensin tuotettu suon pintaosis-
sa olevat kasvu- ja kuiviketurve-
kerrokset ja sen jälkeen alueelta 
on nostettu energiaturvetta. Kun 
energiaturpeen tuotanto loppuu, 
uhkaa kasvu- ja kuiviketurpeen kil-
pailukyky romahtaa. 

– Turvetyöryhmässä tunnistet-
tiin kotimaisten kuivike- ja kasvu-
turpeiden tilanne sekä merkitys 
eläintiloille ja kauppapuutarhoille. 
Tarvetta on tukea kotimaisen kas-
vu- ja kuiviketurpeen tuotantoa ti-
lanteessa, jossa se ei enää saa apua 
energiaturpeesta, ja työryhmä on 
tähän tehnytkin esityksiä tukevis-
ta toimista. 

Useilla turvesoilla tuotanto 
loppuu ennenaikaisesti energia-
turpeen käytön radikaalin vähe-
nemisen vuoksi ja alueet jäävät 
päästölähteeksi.  

- Esitimme työryhmälle, että en-
nenaikaisesti kesken jäävät tuotan-
toalueet muutetaan hiilivarastoiksi 
ja korvaus tästä määritetään syn-
tyvän päästövähennyksen perus-
teella. Esitys sai kannatusta, mutta 
koska se tuli viime metreillä, se va-
litettavasti jäi toimenpidelistan ul-
kopuolelle. Tämä vaihtoehto pitäisi 
ehdottomasti selvittää. Uskomme, 
että ennenaikaisesti poistettaville 
tuotantoalueille saataisiin näin oi-
keudenmukaisen korvauksen pe-
ruste, kun se sidottaisiin aikaan-
saatavaan päästövähennykseen. 
Lisätietoja: Simo Jaakkola, vara-
toimitusjohtaja, puh. 040 9009 414 

Turvetyöryhmän esityk-
sistä oleellisin turvetuo-
tannon alasajoa loiventa-
va ehdotus on turpeen ve-

rottoman käytön alarajan kaksin-
kertaistaminen. Toteutuessaan se 
voisi taata 1–2 TWh:n turpeen ky-
synnän lämmöntuotannossa. Se oli-
si nykyisestä käyttötasosta maksi-
missaan viidesosa. 

– Valitettavasti työryhmän esi-
tyksillä ei katkaista eikä paljoa oi-
kaistakaan energiaturpeen käytön 
ja tuotannon syöksykierrettä. On 
tärkeää nostaa turpeen verottoman 
käytön alarajaa nimenomaan pien-
ten turvetta käyttävien energialai-
tosten ja turpeen pientuottajien ti-
lanteen vuoksi. Tämä olisi oikeu-
denmukaista muutoinkin suurim-
mat suhteelliset menetykset kär-
siville pienyrittäjille. 

– Taloustutkimus selvitti syksyl-
lä 2020, että energiaturpeen käy-
tön ja tuotannon pudotus 75 pro-
senttia viime vuosikymmenen lo-
pun tasosta aiheuttaa 800 miljoo-
nan euron tappiot alan yrityksille. 
Se alkaa näyttää valitettavasti yhä 
todennäköisemmältä.

Työryhmän esittämillä 24 toi-
mella tavoitellaan turvealan yrittäji-
en huonon tilanteen parantamista, 
turpeeseen nojautuvan huoltovar-
muuden varmistamista sekä kas-
vu-, kuivike- ja ympäristöturpeen 
tuotannon turvaamista. Lisäksi ta-
voitteena on edistää ja kehittää tur-
vetuotantoalueiden jälkikäyttöä se-
kä edistää uusien turvetuotteiden 
kehittämistä.

– Työryhmän toimenpide-esityk-
sissä on monta hyvää asiaa toimin-
tansa lopettaville yrittäjille. Heil-
le esitetään mm. turvetuotantoka-
luston romuttamispalkkiota, kerta-
luonteista sopeutumisrahaa sekä 
eläkepakettia. Näiden myötä tur-

Turveyrittäjät tarvitsevat 
oikeasti oikeudenmukaista 
kompensaatiota alan 
romahduksesta – 
turvetyöryhmän ehdotuksista 
osviittaa 
Vuoden työtä tehnyt turvetyöryhmä on saanut työnsä valmiiksi. 
Työryhmä teki kaikkiaan 26 toimenpide-esitystä. Esityksissä 
on paljon positiivista, mutta tärkein puuttuu. Toimet eivät 
estä energiaturpeen käytön romahtamista tai edes loivenna 
merkittävästi käytön vähenemistä.  Kompensaation on oltava 
oikeudenmukainen elinkeinonsa menettäville. Syntymästään saakka Sisu 

Auto on toiminut kotimai-
sen ajoneuvoteollisuuden 
kehittäjänä ja alan veturina. 

SISU-tuotannon kokonaismäärä, 
yli 50 tuhatta ajoneuvoa, käsittää 
hyvin laajan kirjon erilaisia ajoneu-
voja: kuorma-autoja, linja-autoja, 
raitiovaunuja, kiskokalustoa, soti-
las-, pelastus- ja erikoisajoneuvoja 
sekä lukemattoman määrän näi-
den erilaisia komponentteja moot-
toreista akselistoihin.

Yhtiön kerryttämä suora työl-
listävä vaikutus tähän mennessä 
on runsaat 64 tuhatta kotimaista 
henkilötyövuotta. Tämän lisäksi 
se on työllistänyt moninkertais-
en määrän yhteistyökumppanei-
den henkilöstöä SISU-tuotteiden 
valmistuksessa ja jälkimarkki-
noinnissa. 

Nykyisten SISU-huipputuot-
teiden lisäksi useat maailmalla 
menestyneet kotimaiset ajoneu-
vot, niihin liittyvät teknologiat ja 
kuljetusratkaisut ovat juuriltaan 
Sisu Auton käsialaa. 

–Sisu Auton kilpailuky-
vyn nopeasti muuttuvassa toi-
mintaympäristössä on taannut 
muuntautumiskyky ja erikois-
tuminen. 

Keskeinen oivallus yhdistää 
erikoisajoneuvovalmistus ja mas-
satuotetut komponentit on ollut 
Sisu Auton merkittävin strategin-
en valinta. Jo vuosikymmenen ajan 
Sisu Auto on toiminut yhteistyössä 
maailman suurimman hyötya-
joneuvovalmistajan Daimler 
Truck AG:n kanssa. Tämä on 
mahdollistanut alan viimeisim-
män teknologian hyödyntämis-
en uusissa SISU-tuotteissa ja ky-
vyn tuottaa joustavasti yksilöllisiä 
piensarjatuotteita kilpailukykyi-
sin hinnoin.  

– SISU Polar -kuorma-autotuot-
teet ovat vaativiin käyttötehtävi-
in suunniteltuja, korkealaatuisia, 

markkinoiden suorituskykyi-
simpiä kuljetusvälineitä.Vuosi 
sitten toteutetun mallistouudis-
tuksen tuloksena on kuljettajalle 
tuotettu ajotehtäväkohtainen in-
formaatio ja ajoneuvon hallinta 
viety täysin uudelle tasolle. Jat-
kuvan teknologiakehitystyön tu-
loksena syntyneistä uusista inno-
vaatioista merkittävin on mark-
kinoiden ainoa raskaisiin kuor-
ma-autoihin suunniteltu diesel-
sähköhybridi-ratkaisu, joka edel-
leen parantaa SISU Polareiden 
tuottavuutta kilpaileviin tuotteisi-
in verrattuna, toteaa yhtiön to-
imitusjohtaja Petri Kananen.   

Yleisen turvallisuustilanteen 
heikkeneminen on viimeksi ku-
luneiden vuosien aikana luonut 
nopeasti kasvavaa kysyntää suo-
jatuille sotilas- ja pelastusajoneu-
voille. Tähän tarpeeseen Sisu Au-
to on kehittänyt täysin uuden, 
vahvasti suojatun, modulaarisen 
SISU GTP 4x4-tuoteperheen, jos-
sa yhdistyy siviiliajoneuvojen ta-
paan Sisu Auton erikoisosaamin-
en, omaa kehitystyötä oleva suo-
jausteknologia ja kilpailukykyin-
en massatuotettu ajoneuvotekn-
ologia.

– Sisu Auto jatkaa kohti sa-
tavuotishistoriikkiaan näiden 
kolmen liiketoiminnan avulla. 
Seuraavan vuosikymmenen aika-
na sotilasajoneuvotuotanto kas-
vaa aiempaa merkittävämmäksi 
osaksi yhtiömme ydintoimintaa. 
Suunnittelupalveluvientiä ke-
hitetään edelleen ja tavoitteena 
on kasvattaa näin brändimme 
osaksi kasvavien suurvalmista-
jien keskeisiä teknologiakehit-
täjiä. Kuorma-autoasiakkail-
lemme haluamme kehittyä ha-
lutuimmaksi premium-toimitta-
jaksi, joka kykenee palvelemaan 
asiakkaita lähimpänä, yrittäjältä-
yrittäjälle periaatteella, päättää 
yrittäjä Timo Korhonen.  

Sisu Auto - 90 
vuotta kotimaista 
ajoneuvoteollisuutta
Oy Suomen Autoteollisuus Ab:n aloittaessa SISU-
tuotteiden valmistuksen 1.4.1931 käynnistyi kotimaisen 
ajoneuvoteollisuuden ja Sisu Auton kiehtova, jo yhdeksän 
vuosikymmentä jatkunut menestystarina. Tänä aikana ovat 
erilaiset Suomessa valmistetut SISU-merkkiset ajoneuvot 
tehneet tuotemerkin tunnetuksi ympäri maailmaa 
ja rakentaneet Sisu Autosta yhden tunnetuimmista 
suomalaisista brändeistä.
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Ilmastokriisi vaati ratkaisu-
ja ja sähköistyminen tarjo-
aa nyt valtavasti uusia liike-
toimintamahdollisuuksia yri-

tyksille, joilla on kykyä ja halua 
uudistua ja olla mukana kehitys-
työssä. Tässä on nyt neljä lahte-
laista yritystä tarttumassa tähän 
tilaisuuteen. Aikakin on otolli-
nen, kun Lahti on tänä vuonna 
Euroopan ympäristöpääkaupun-
ki”, kertoo yhteistyöstä aloitteen 
tehnyt Marakonin toimitusjohta-
ja Kaj Koskela.

Yhteistyön taustalla on Mara-
konin uusi aluevaltaus itävalta-
laisen Xelectrix Powerin ener-
giaa varastoivien akkujärjestelm-
ien edustajana Suomessa. Tavoit-
teena on kehittää raskaskonep-
uolelle liikkuva latausasema, jo-
ka toimisi esimerkiksi työmail-
la. Tähtäimessä on myös val-
takunnanverkosta irti olevalle 
latausasema, jota voidaan käyttää 
esimerkiksi isoissa tapahtumis-
sa sähköautojen latausinfrana. 

Päästäkseen tavoittee-
seensa Marakon on pyytänyt 
yhteistyöhön mukaan latausa-
semiin erikoistuneen Kempow-
erin, teollisuuden automaati-
opalveluihin ja sähkökeskus-
valmistukseen keskittyvän Mak-
ronin sekä aurinkoenergiajärjest-

elmiä toimittavan Lem-Kemin, jois-
ta kukin tuo yhteistyöhön oman 
osaamisensa. 

–Kenelläkään ei ole näihin app-
likaatioihin vielä valmista tuotetta. 
Yhteistyön myötä saamme mah-
dollisuuden yhdistää meidän 
edustamamme akkuteknologi-
an muiden paikallisten yritysten 
tuotteisiin. Yhteisten projektien 
lisäksi tavoitteena on tuottaa uutta 
liiketoimintaa kaikille yhteistyössä 
mukana oleville yrityksille, jatkaa 
Koskela.

Aurinkovoimaloiden tuottamaa 
puhdasta energiaa voidaan var-
astoida akkujärjestelmiin, joiden 
avulla voidaan maksimoida vähähi-
ilisen sähkön osuutta teollisuus-
prosesseissa.

Energiaa varastoivilla akuilla 
on tärkeä rooli myös teollisuuden 
huoltovarmuuden turvaamises-
sa, sillä niiden avulla voidaan var-
mistaa prosessien jatkuvuus sil-
loinkin, kun verkkosähkönsaan-
ti katkeaa. Mobiilit latausase-
mat puolestaan mahdollistavat 
sähköisten kulkuneuvojen latauk-
sen paikoissa, jonne valtakunnal-
linen sähköverkko ei ulotu.  

Akkuteknologian ympärille syn-
tynyt yritysyhteistyö on osa Lah-
ti – Euroopan ympäristöpääkau-
punki 2021-hanketta.

Lahteen syntyi neljän yrityksen 
akkuteknologiaklusteri – ideana 
synnyttää hiilineutraaleja 
energiaratkaisuja teollisuuden 
tarpeisiin 
Lahteen on syntynyt neljän paikallisen yrityksen 
akkuteknologiaklusteri, jonka ideana on synnyttää 
hiilineutraaleja energiaratkaisuja teollisuuden tarpeisiin. 
Mukana yhteistyössä ovat Marakon, Makron, Lem-Kem ja 
Kempower. KESLA Quickin avulla 

samassa KESLA proC-
ohjausjärjestelmällä va-
rustetussa nosturissa 

voidaan nyt hyödyntää sujuvas-
ti kahdesta neljään eri ohjausta-
paa. Kysymykseen tulevat mini- 
ja maxijoystickien lisäksi myös 
maxijoystick + polkimet -yhdis-
telmä tai 4-vipua + polkimet -yh-
distelmä.  

Mikäli tarvetta ei ole kaikille 
neljälle ohjaustavalle, voi asiakas 
valita vain tarpeelliset ohjausta-
vat – vaikkapa vain minivivut ja 
maxivivut. Eri ohjaustapojen 
käyttäjiä voi olla useampia. Käyt-
täjäprofiileita, jotka sisältävät 
ohjaustavan ja yksilölliset säädöt, 
voi yhdellä nosturilla olla viisi. 

Vaihto muutamassa 
minuutissa 
Ohjaustavan vaihto kestää pari 
minuuttia. Käytännössä tämä 
tarkoittaa joystickien irrotta-
mista ja kiinnittämistä pika-
liittimien avulla sekä tietenkin 
oikean kuskiprofiilin valintaa. 
Aikaa vaihtoon ei mene paria 
minuuttia enempää eikä se vaadi 
työkaluja. 

Mikäli jossakin asiakkaan 
valitsemassa ohjaustavassa on 
polkimet, pysyvät ne paikallaan 
koko ajan, joskin tarvittaessa 
deaktivoituna. 

KESLA Quick mahdollistaa  
jopa neljän eri ohjaustavan 
käytön yhdessä nosturissa 

FOREXPO 2021 siirtää messut syyskuuhun

Kesla Oyj tuo markkinoille autonostureiden ohjaustavan 
pikavaihdon, KESLA Quickin. Se mahdollistaa jopa neljän 
eri ohjaustavan käytön yhdessä nosturissa. Ohjaustavan 
pikavaihto on saatavana Keslan omaan KESLA proC 
-autonostureiden ohjausjärjestelmään, joka onkin suosituin 
ohjausjärjestelmä yrityksen nostureissa. 

Kuljettajien mukavuus 
avainasemassa 

Kesla on viime vuosina panos-
tanut runsaasti kuskien muka-
vuuteen. Yksi tärkeistä osa-
alueista ovat ohjausjärjes-
telmät. Uusi ohjaustyypin 
pikavaihto, KESLA Quick, 
mahdollistaa nosturin jous-
tavan käytön eri ohjaustyyp-
peihin tottuneiden kuskien 
kesken. Osaavasta työvoi-
masta kilpailevalla alalla etua 
on, kun nosturi ei ole yhteen 
ohjaustapaan sidottu. 

– Kuskit jakautuvat yleen-
sä selkeästi tietyn ohjaustavan 
kannattajiksi, toteaa liiketoi-
mintajohtaja Ari Pirhonen Ke-
sla Oyj:n Auto- ja teollisuus-
nosturit -liiketoiminnasta. - 
Uuden järjestelmän avulla 
uusille kuskeille voidaan tarjo-
ta aina juuri sopiva ohjaustapa. 

KESLA Quick -järjest-
elmästä uskotaan olevan 
hyötyä myös nostureiden 
vuokraustoiminnassa. 

Saatavana myös 
jälkiasenteisena 
KESLA Quick -vaihtojärjes-
telmä on mahdollista asen-
taa nosturiin myös jälkikäteen, 
mikäli nosturissa on KESLA 
proC-ohjausjärjestelmä. 
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Nyt pitäisi keskittyä pitä-
mään ammattilaiset alal-
la, tehdä työn perässä 
liikkumisesta houkutte-

levaa ja parantaa konetyön tuot-
tavuutta vuositasolla. Myös alalle 
valmistuvat pitää saada jäämään 
alan töihin, Jaakkola sanoo.

Metsäteollisuuden suurten in-
vestointihankkeiden myötä on 
noussut esiin huoli resurssien riit-
tävyydestä. On oltu huolissaan ko-
neiden ja etenkin kuljettajien löy-
tymisestä lisämottien korjuuseen. 
Erityisesti on oltu huolissaan Poh-
jois-Suomen työvoiman riittävy-
ydestä, ja avuksi on esitetty am-
matillisen koulutuksen lisäämistä.

– Lisäresurssien haalimisen si-
jaan nyt pitäisi pohtia keinoja ole-
massa olevien resurssien tehok-
kaampaan hyödyntämiseen.

Koneyrittäjät muistuttavat, että 
teollisuuspuun korjuu lisääntyi 
kymmenen miljoonaa kuutiota 
vuosien 2015 ja 2018 välillä. Sen 
jälkeen puunkorjuumäärä on par-
issa vuodessa pudonnut alle vuo-
den 2015 määrän.

Kausivaihtelu on puunkorjuua-
lan ongelma. Kalusto ja kuljetta-
jat on mitoitettu huippukausien 
korjuumäärien mukaan ja ison 
osan vuodesta resurssit ovat va-
jaakäytöllä. Siitä aiheutuu paljon 
kustannuksia ja se vaikeuttaa 
työvoiman saamista alalle ja väen 
pysymistä alalla. Resursseja pitäi-
si pystyä hyödyntämään nykyistä 
tehokkaammin.

– Metsäkoneenkuljettajille on 
siirretty lisätehtäviä, jotka vievät 
aikaa varsinaiselta puunkorjuulta. 
Nyt pitäisi miettiä, mitä tehtäviä 
kuljettajilta voidaan poistaa, jotta 
he voisivat keskittyä ydinosaamis-
eensa ja tehdä sen tehokkaasti. Jos 
kuljettajan työajasta siirrettäisiin 
kymmenen minuuttia ”turhasta” 
työstä hakkuuseen, hakkuumäärä 
kasvaisi noin 1,5 miljoonalla kuu-
tiolla yhteensä kaikissa yrityksis-
sä, Jaakkola arvioi.

Teollisuus pyrkii optimoi-
maan varastoihin sitoutuneen 
pääoman määrää ja siksi pu-
uvarannot pidetään pieninä. 
Koneyritykset ovat puunkor-
juupalveluiden tuottajina sen 
varassa, mitä työmaita puun 
ostajat niille tarjoavat. Kun 
puuvarannot ovat pieniä, työ-
maita on vähän ja sopivien hak-
kukohteiden löytäminen on vai-
keaa tai sääolojen takia mah-
dotonta. 

– Tämän takia joudu-
taan käyttämään liikaa ai-
kaa ylimääräisiin kulkemisi-
in työmaalta toiselle. Koneet 
ja kuljettajat ovat tien päällä 
ja poissa itse puunkorjuusta. 
Ylimääräiset siirtymät aiheutta-
vat ylimääräisiä CO2-päästöjä 
ja ovat jo siksikin haitallisia.

Koneyritysten kannattavuu-
spaineet ovat suuret, minkä ta-
kia työntekijän tuottavuudel-
ta vaaditaan paljon. Etenkään 
juuri koulusta valmistuneet 
kuljettajat eivät pysty vaatimuk-
sia täyttämään. Heikosti kan-
nattavalla yrityksellä ei ole ai-
kaa odottaa työntekijän har-
jaantumista. 

– Koulutuksen laatua on nos-
tettava. Opiskelijoiden on saat-
ava opintojen aikana riittäväs-
ti harjoitusta konetyöhön. Alaa 
ja sen toimintaympäristöä pitää 
pystyä kehittämään niin, että 
koneyritykset pystyvät toisaal-
ta pitämään alalla jo työskentel-
evät töissä ja toisaalta antamaan 
tulokkaille aikaa harjaantumis-
een. Tämä ei ole vain koney-
ritysten tehtävissä. Koneyri-
tysten asiakkaat määrittävät 
toimintaoloja, jotka vaikutta-
vat koneyritysten tulonmuo-
dostukseen ja kustannusten 
syntymiseen suuresti, Jaak-
kola sanoo.

Lisätietoja: varatoimitus-
johtaja Simo Jaakkola, puh. 
040 900 9412

Tekijät ja koneet kyllä riittävät 
lisämoteillekin
Puunkorjuutarve lisääntyy metsäteollisuuden 
suurinvestointien myötä. Se on hoidettavissa nykyisellä 
konekalustolla ja kuljettajilla, kunhan alan toimintamalleja 
tehostetaan ja kausivaihtelua vähennetään. – Resurssien 
riittämättömyydestä huolissaan olevat askartelevat 
väärän kysymyksen kimpussa, toteaa Koneyrittäjien 
varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi
Jämsä 1.-3.9.

SYYSKUUTA
2222..--2244..

FOREXPO-messut piti järjestää metsä- ja puunkorjuuammattilaisten  
messut 16.-18. kesäkuuta Mimizaniin Ranskassa.  
Tapahtuma on päätetty lykätä syyskuuhun 2021.

Julkisia ja yksityisiä kumppaneita sekä 240 näytteilleasettajaa, jotka olivat vahvis-
taneet läsnäolonsa, on informoitu uudesta ajankohdasta ja jatketaan osallistu-
mistaan tähän puunjalostustöille omistettuun 26. panostukseen.
Messut pidetään 22.-24. syyskuuta 2021. 
Ilmoittautuminen osoitteessa www.forexpo.fr
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Koneyrittäjän 
Työpäiväkirja 2021

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

Tuotteisiin 
lisätään 

toimituskulut, 
minimiveloitus 5 € 

/tilaus

Tilaukset 
toimisto@

koneyrittajat.fi
✆ 040 9009410

1

Koneyrittäjän 
Taskukalenteri 2021

Hinta 7 € (+alv ) /kpl

Tuotteisiin 
lisätään 

toimituskulut, 
minimiveloitus 5 € 

/tilaus

Tilaukset 
toimisto@

koneyrittajat.fi
✆ 040 9009410
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KUN ON AIKA 
MYYDÄ PUUTA
Kuutio on metsänomistajalle helpoin tapa 
myydä puuta verkossa joko ammattilaisen, kuten 
metsänhoitoyhdistyksen avulla tai omatoimisesti.

Se on kuin asunnonvälityspalvelu, mutta puulle.


	Kevyesti keskellä päivää
	Raivaa itsesi kuntoon
	Jämsänkosken Motovaruste Ky 30v
	Metsäkonepalvelulle vientipalkinto
	Työmatkalla sattunut tapaturma
	Hämeenkyröön rakennetaan kauan odotettu ohikulkutie
	Pääkaupunkiseudulle kehitetään latauskenttä-konseptia sähköisille raskaille ajoneuvoille ja työkoneille
	Meclift-jättitrukit Lännen tehtailta Bangladeshiin
	Koronapandemia heiluttaa logistiikka-alaa
	Ammattiin opiskelu halvaantuu, jos työelämäyhteistyö ei toimi
	Nuorissa taitajissa on tulevaisuus
	etsäkonekuljettajaopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa 
oppimista on kehitetty 
	Harvennushakkuilla kuljettajan ammattitaito pääsee näkyviin
	Metsähallituksen laatupalkkio saaminen edellyttää huippulaatua
	JR-Hake ja Kuljetus Oy:lle 
uusi Jenz HEM 583
	Koneen likaisuus lisää paloturvallisuusriskiä
	Olavi Kauhanen – ulkomaanurakoinnin pioneeri 
	Ystävät ulkoiluttivat
Matin kelkkoja
	Kelkkauralla koneyrittäjän kunniaksi
	Saadaanko matalammilla ojilla hillittyä turvemaametsien vesistö- ja ilmastovaikutuksia?
	Hyvä paikallistiestö turvaa toimivan puuhuollon –rahaa tarvitaan
	Polttoturpeen 
korvaaminen puulla vaatii mittavia
investointeja 
Etelä-Pohjanmaalla
	Turvealalle saatiin kasaan toimiva toimenpidepaketti
	Timo Korhonen:
	Energiamurros
	Koneoppimisella kohti täsmämetsätaloutta
	Lisää älyä metsäkoneisiin


