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Jerry 2
Polttoaine - 
säiliö 400 l
• täyttötilavuus 380 l,  

sekä diesel- että moottoripolttoöljylle
• IBC-hyväksytty kuljetussäiliö
• UN/ADR tyyppihyväksytty IBC-pakkaus, 

pakkaustyyppi 31H2, pakkausryhmä 2
• materiaali polyeteeni
• tuotto 30/50 l/min
• sis. Piusi 12/24 V pumppu, akkukaa-

pelit 2 m, letku 4,0 m ja manuaalinen 
alumiini pistooli, imuletkussa sulku-
venttiili 3/4” ennen pumppua,  
pohjaventtiili ja imusihti

• erillinen kannellinen tila esim. 2 x 20 L  
kanisterien tai työkalujen säilytykseen

Merkintäspiraali 1 m, 2 kpl 
• letkujen merkitsemiseen ja suojaamiseen
• spiraalissa värikoodi ja pintaan laser - 

merkattu linja, joiden avulla oikea  
letku on helposti havaittavissa

Valmistettu Suomessa!Valmistettu Suomessa!

Stucchi- liittimet  Stucchi- liittimet  
ovat yhteensopivia  ovat yhteensopivia  
CJN 525-  ja Tema T CJN 525-  ja Tema T 
-sarjan kanssa! -sarjan kanssa! 

FC0400 14951495,,--

LINE 1A+B kelta-musta LSPLINE1

LINE 2A+B vihreä-musta LSPLINE2

LINE 3A+B puna-musta LSPLINE3

LINE 4A+B sini-musta LSPLINE4

15,15,--kplkpl
Hydrauliletkupalvelussa laaja hydraulin  
tuotevalikoima sekä laadukkaat tuotemerkit!

Suomen laajin  Suomen laajin  
hydrauliletku- hydrauliletku- 
palveluiden  palveluiden  
kauppiasverkosto!  kauppiasverkosto!  
Katso lähin:  Katso lähin:  
www.ikh.fiwww.ikh.fi

Pikaliittimet  
paineenpoistolla 

Liitinkoko 1/2”

Pistoke
IRC12PCM-IP

26,26,--

Runko
IRC12PCF-IP

43,43,--
Liitinkoko 3/4”

Pistoke
IRC34PCM-IP

35,35,--

Runko
IRC34PCF-IP

74,74,--
Liitinkoko 1”

Pistoke
IRC100PCM-IP

53,53,--

Runko
IRC100PCF-IP

98,98,--

HTLG12065,65,--

Hydrauliikkasäiliöt
• valmiiksi varusteltu, raskaaseen 

käyttöön
• valmistettu 2,5 mm teräksestä
• sisältää 10 mikronin paluusuodat-

timen, öljysilmän ja metallikorkin
• pohjakiinnitys

45 l
• mitat P 650 x L 190 x K 420 mm

H980045 350,350,--
130 l
• mitat P 890 x L 280 x K 570 mm

H980130 660,660,--

UUTUUS!

Verkko- 
kauppamme 
on aina auki!

Jyväskylä Oulu VantaaTampereKauhajoki Konala KuopioEspoo Lappeenranta PoriHämeenlinna
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Imatra Imatran Varaosakeskus Oy Isojoki Metallipaja Heikki Alakortes 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 Saarenpää Oy 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

Tarjoukset voimassa 30.6.2022 saakka. Hinnat sis. ALV 24 %. 
Pidätämme oikeuden hintamuutoksiin.

Aidosti asiantuntevaa  
palvelua!
Meillä hinnat sis. alv 24%
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Suomessa on teitä 450 000 kilometriä, mistä yk-
sityisteitä on 370 000 km ja valtion hallinnoi-
mia teitä on noin 80 000 kilometriä, mistä puo-

lestaan 66 600 kilometriä on seutu- ja yhdysteitä eli ns. 
alempaa tieverkkoa.

Koneyrittäjät olivat muun muassa Kuntaliiton ja 
Väylän ohella 2019 mukana konsortiossa, joka teetti sel-
vityksen yksityisteiden merkityksestä.

Selvityksen mukaan ”Väestön, julkisten palvelujen ja 
elinkeinoelämän kannalta yksityistieverkko on välttämä-
tön osa liikennejärjestelmää. Väestö käyttää yksityisteitä 
asumiseen, ammatinharjoittamiseen sekä harrastuksiin 
ja virkistykseen. Monet teollisuuden toimialat hankkivat 
raaka-aineensa yksityisteiden varsilta. Niiden logistinen 
prosessi alkaa yksityisteiltä. Useiden kymmenien miljar-
dien vuotuinen viennin arvo on siis riippuvainen yksi-
tyisteistä. Yksityisteitä pitkin päästään rakentamaan ja 
huoltamaan sähkö- ja televerkkoja. Rakentaminen, kone-
yrittäjyys ja kauppa ovat esimerkkejä yksityisteiden var-
rella olevista toiminnoista maa- ja metsätalouden lisäk-
si. Huoltovarmuus, poliisi, pelastustoimi sekä puolustus-
voimat tarvitsevat yksityisteitä.”

Tämä sanottu pätee erityisen hyvin myös valtion 
alemmalle verkolle ja korostuu nyt sekä Euroopassa käy-
tävän sodan että myöskin uuden biotalousstrategian myö-
tä.

Kun vallitsevan kriisin takia joudumme julkisia va-
roja priorisoimaan, niin on syytä kysyä, onko nyt aika pa-
nostaa tunnin juniin vai jokapäiväisen leivän, lämmön 
ja vientituloja tuottavan elintarvike-, energia- ja metsä-
teollisuuden raaka-ainehuollon varmistamiseen. Vasta-
uksen pitäisi olla ilmeinen, mutta pahoin pelkään, että 
se ei sitä ole.

Etätyö on tullut jäädäkseen ja junissa työskentely on 
aivan eri tavalla mahdollista kuin vielä viisi vuotta sitten. 

Pääkirjoitus
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Kaupunkiseutujenkin kehittäminen onnistunee kaupunki-
ratojen avulla ja siinä tulee korostua kaupunkien oma vas-
tuu, ei niinkään valtion veronmaksajien. 

Viime vuonna valmistunut 12 vuotisen liikennejärjes-
telmäsuunnitelma kaipaakin uudelleen arviointia, sillä sii-
nä alemman tieverkon osalta kädet nostettiin pystyyn ja lin-
jausten mukaan se saisi rapautua omia aikojaan. Muuttu-
nut tilanne tuleekin ottaa huomioon työn alla olevassa val-
tion väyläverkon investointiohjelmassa vuosille 2023-2030.

Unohtaa tässä kriisissä ei saa myöskään vettä, minkä 
saantiin itsestään selvyytenä olemme tottuneet. Mutta sitä 
se ei ole, kun vesiverkostoissa muhii korjausvelka, jonka um-
peen kurominen vaatisi 700 miljoonan euron vuotuiset lisä-
panostukset seuraavat kymmenen vuotta. Tässä kunnanisil-
le sarkaa, nyt kun sote ei enää heitä vaivaa.

Huoltovarmuus ja yhteiskunnan verkot

Alateksti
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuote
4041 0089

Lehti on Aikakausmedia ry:n jäsen ISSN 0788–9860 (painettu)
 ISSN 2670–367X (verkkojulkaisu)

kirjapaino

Lehtisepät Oy  
PL 80 • 15101 Lahti
p. 050 5955 979

TilaushinnaT 2022
75 euroa vuosikerta 
70 euroa kestotilausvsk.+alv

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

www.koneyrittajat.fi

Matti Peltola

 KEHTAA 
KEHUA.

”Aikataulusta edellä ja vielä 
kustannukset alle tavoitteen”, 
totesi rakennuttaja tottuneesti. 

Kehtaahan tuota Jitaa kehua, 
niin kuin aina.

Ifistä etuja parempaan 
paloturvallisuuteen
Asiakkaanamme voit saada investointitukea 

työkoneen sammutusjärjestelmälle ja 
alennusta sammutuslaitteista. 

Tutustu etuihin

if.fi/konepaloturvallisuus
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Nykyään moni elää vain 
niin, että ”minä itte ja mi-
nulle kaikki heti”. Tarvi-
taan enemmän yhteisöl-

lisyyttä, yhteisiä arvoja ja sitä tun-
netta, että kuulutaan johonkin suu-
rempaan joukkoon. Ihan lähtien per-
heestä kyläyhteisöön ja koko yhteis-
kuntaan, Jormakka sanoo.

Porukkaan kuulumisen tunne on 
tärkeää myös työpaikoilla. Metsä-
koneyrityksissä koneenkuljettajan 
työ sinällään on kovin yksinäistä, 
sille tarvitaan vastapainoksi hyvä 
työyhteisö ja tunne siitä, että kuu-
luu siihen. 

– Omalla työyhteisöllä on iso mer-
kitys. Ihmisten on tultava toimeen 
keskenään, se on suuri viihtyvyys-
tekijä työssä.

Alat kilpailevat tulevista työnte-
kijöistä entistä tiukemmin. Kilpai-
lussa vaikuttavat myös monet varsi-
naisen työpaikan ulkopuoliset asiat.

– Ottajia on muillakin aloilla. Met-
säkonealan työpaikat ovat hajallaan 
maakunnissa ja on tärkeää tarjota 
kuljettajan perheellekin hyvä ym-
päristö: tarvitaan lapsille kouluja ja 
puolisoille työpaikkoja.

– Itse työn on oltava myös sosiaa-
lisesti kestävää. Työvuorojen on ol-
tava kohtuullisia ja työllisyyden ta-
saista. Kausiluonteisuuden poista-
misessa on metsäkoneyritysten asi-
akkaillakin paljon tehtävää.

Yhdessä tekemistä ja oppia 
yhdistystoimintaan
Mika Jormakka täyttää 50 vuotta 
toukokuun lopulla. Merkkipäivän 
lähestyessä hän on pyöritellyt 
mielessään ajatusta, miten saisi 
merkkipäivän hyödynnettyä paikka-
kunnan nuorten hyväksi. Hän halu-
aisi lisätä yhteisöllisyyttä kotikon-
nuilla Parikkalassa ja auttaa nuoria 
toimimaan yhdessä. Toteutusmuoto 
on vielä hakusessa.

– Itsellä oli nuorena mahdollisuus 
urheilla, pelata lätkää ja pesäpal-
loa, kun kylällä oli toimintaa iltai-
sin. Enää sellaista ei ole. Jos saisi 
pienellä ”starttirahalla” jotain vas-
taavaa aktivoitua, olisi nuorille mie-
lekästä tekemistä. Se toisi samalla 
lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Mika antaa ajatuksen lentää edel-
leen. 
– Toiminnan pyörittämistä varten 
nuoret voisivat perustaa yhdis-
tyksen. Oppisivat samalla myös 
yhdistystoimintaa, vastuunkantoa 
ja yhdessä olemista. Tässä ajassa 
on liikaa itsekästä minulle kaikki 
-ajatusta, tarvitaan lisää kave-
rista kiinni ottamista ja ihmisestä 
välittämistä.

– Tekeminen on aina ihmisestä 
kiinni. Alkuinnostuksesta voi saa-
da isoja aikaan, jos homma lähtee 
kasvamaan kuin lumipallo. 

Luottamustoimiin sisältyy 
vastuu

Mikalla on selkeästi aina ollut 
halu ja palo vaikuttaa asioihin. 
Koneyrittäjien luottamustehtä-
vissä hän on ollut siitä lähtien, kun 
hänet valittiin Kaakkois-Suomen 
Koneyrittäjien hallituksen varajäse-
neksi vuonna 2000, siis koko 2000-
luvun. Vuonna 2007 hänet valittiin 
Kaakkois-Suomen Koneyrittäjien 
puheenjohtajaksi. Mika oli tuol-
loin 35-vuotias ja nuorin yhdis-
tysten puheenjohtajista. Tuolloin 
tehdyssä haastattelussa hän jo 
puhui vastuunkannosta:

– Asioita täytyy jonkun hoitaa. 
Jos kaikki kieltäytyvät luottamus-
tehtävistä, ne jäävät hoitamatta.

Mika sai tuolloin yhdistyksen sil-
loiselta sihteeriltä Virpi Kalliol-
ta ohjeen, jonka hän muistaa edel-
leen. Sen mukaisesti hän on halun-
nut luottamustehtävissään toimia. 

– Virpi sanoi, että meille on an-
nettu luottamus ja se pitää täyttää 
ja sitä pitää kunnioittaa. Se tarkoit-
taa, että kokouksissa ollaan paikal-
la. Kun näihin töihin on lupautu-
nut, ne hoidetaan.

Tehtävät ovat sittemmin kasva-
neet – ja kasvattaneetkin. Valta-
kunnalliset luottamustoimet met-
sävaliokunnassa ja liiton hallituk-
sessa ovat hioneet särmiä 15 vuo-
den ajan.

– Elämä pyöristää kulmia, ei sii-
tä mihinkään pääse. Hyvä puoli on 

se, että se myös antaa ymmärrys-
tä, sitä vanhan pöllön viisautta. 

Mika on silti edelleen sitä miel-
tä, että asioita pitää kyseenalais-
taa ja haastaa.

– Ei ole hyvä, jos asioita on pu-
reskeltu liian valmiiksi. Pitää ky-
syä, miksi on näin ja miksi teh-
dään näin. Pitää myös pystyä ve-
täytymään omasta kannastaan, jos 
toinen esittää hyvät perustelut toi-
selle näkemykselle. 

Totta on sekin, että päätöksiä 
tehdään aina kulloisessakin ajas-
sa sen hetkisen tietämyksen va-
rassa. Jälkikäteen on huomatta-
vasti helpompaa arvioida, oliko 
päätös hyvä vai huono.

– Arvostan Koneyrittäjiä järjes-
tönä paljon. Meillä on hyvä mai-
ne ja rakentavat keskustelut si-
dosryhmien ja poliittisten päät-
täjien kanssa tuottavat hedelmää. 

Työehtosopimukset ovat oma 
neuvottelukenttänsä. Niissä Mi-
ka on ollut mukana Koneyrittä-
jien neuvottelukunnassa reilusti 
yli kymmenen vuoden ja usean 
sopimuskierroksen ajan. 

– Työehtosopimusjärjestelmä 
on hyvä. Meillä on hyvä, kun neu-
votteluissa ovat mukana oikeat te-
kijät: yrittäjät ja kuljettajat. Neu-
votteluissa vaihdetaan mielipitei-
tä ja keskustellaan, ja kun asiat 
on sovittu, eletään niiden mukaan 
eteenpäin. 

Sopimukseen pääseminen on jo-
ka kerta omanlaisensa prosessi. 

Mika Jormakka Mika Jormakka 
50 vuotta:50 vuotta:
Luottamus 
on täytettävä, 
tehtävää 
kunnioitettava

SIRPA HEISKANEN

Yhteisöllisyyttä ja porukkaan 
kuulumisen tunnetta 
tarvitaan lisää kaikkialla, 
tuumii Koneyrittäjien 
varapuheenjohtaja 
ja metsävaliokunnan 
puheenjohtaja Mika Jormakka. 

Elämä pyöristää kulmia, ei 
siitä mihinkään pääse. Hyvä 
puoli on se, että se myös antaa 
ymmärrystä, sitä vanhan 
pöllön viisautta, Mika sanoo. 

Mika Jormakan mielestä koko 
yhteiskunnassa tarvitaan 
enemmän yhteisöllisyyttä, 
yhteisiä arvoja ja sitä tunnetta, 
että kuulutaan johonkin 
suurempaan joukkoon.

Kesämökki Pyhäjärven rannalla 
on Mikan lempipaikka. Mökillä 
olo maistuu Mikasta parhaalta 
erityisesti syksyn pimeinä iltoina, 
kun muilla mökeillä on jo hiljaista. 
Kuva: Mika Jormakka
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Mika Jormakka, s.1972
Koneyrittäjien varapuheenjohtaja, 2019– 
Metsävaliokunnan puheenjohtaja, 2019–
Koneyrittäjien hallituksen jäsen 2012–
Metsävaliokunnan jäsen 2008–
Kaakkois-Suomen Koneyrittäjät:
puheenjohtaja 2007–2015
hallituksen jäsen 2001–2007
hallituksen varajäsen 2000
Suomen Metsäkeskus johtokunnan varajäsen 1.3.2017–
28.2.2021, varsinainen jäsen 1.3.2021–

• Yritys perustettu 1994, työllistää nykyisin kuusi 
työntekijää puunkorjuussa, energiapuun hankinnassa 
ja haketoimituksissa sekä korjaamotoiminnassa. Lisäksi 
kesäisin tehdään koneellista perkausta. Kalusto: kolme 
hakkuukonetta, kolme kuormatraktoria, hakkuri, hakeauto 
ja lavettiauto koneensiirtoihin.

Jokunen vuosi sitten metsäkone-
alan tes-neuvotteluissa päädyttiin 
valtakunnansovittelijan pakeille. 
Sovittelija ei sovintoesitystä pys-
tynyt tekemään, mutta ratkaisu 
löytyi lopulta neuvotteluosapuol-
ten keskinäisissä keskusteluissa.

– Ulkopuolisten tuleminen ja 
meneminen neuvottelupöydässä 
vaikeuttaa aina tilannetta. Sopu 
pitää saada syntymään pöydässä 
osapuolten kesken.

Työn tekemisen oikeus

Sinä aikana, kun Mika Jormakka 
on ollut Koneyrittäjien luottamus-
tehtävissä, muutosten vauhti on 
vain kiihtynyt. Metsäkonealalla 
on siirrytty kokonaisurakointiin 
ja urakointi on entisestään ammat-
timaistunut. Vaatimukset ovat 
kasvaneet, samoin yrityskoot, yrit-
täjien vastuista puhumattakaan.

Muuttunut on myös maailma 
ympärillä. Keskustelut luonnon-
varojen ja metsien käytöstä ovat 
nostaneet esiin kysymyksen met-
säkoneyrittäjän oikeudesta teh-
dä työtään.

– Sosiaalinen paine on kasva-
nut. Meidän pitää tuoda esiin, et-
tä metsäkonealalla toimitaan la-
kien ja sertifiointien mukaisesti. 
Voimme kertoa faktat, mitä met-
sässä tehdään, kun tehdään lailli-
sesti ja sertifioidusti eli parhaalla 
mahdollisella tavalla. Kuljettajat te-
kevät ympäristötekoja joka päivä.

– Pahinta on, jos me nyt rajoi-
tuksilla lakaisemme omalta etu-
pihaltamme tämän täällä tehdyn 
vastuullisen metsänkäsittelyn kol-
mansien maiden hämärille taka-
pihoille hoidettavaksi.

”Myö ei aina ymmärretä, 
miten hyvin meillä on asiat” 
Mika asuu itärajan pinnassa Parik-
kalassa. Kesämökki on vielä 
lähempänä itärajaa, Pyhäjärven 
rannalla Jeronniemessä. Valtakun-
nanrajan kulkee Pyhäjärvessä.

– Mökiltä on rajalle 1,5 kilomet-
riä. Siellä ne rajatolpat näkyvät.

Maailma muuttui, kun Venäjän 
hyökkäsi Ukrainaan. Parikkalas-
sakin kirjoitettiin suunnitelmia 
uusiksi sodan alkamisen jälkeen. 

Parikkalan väliaikainen rajany-
lityspaikka suljettiin huhtikuussa. 
Enää ei näy rekkoja tien päällä en-
tiseen tahtiin. Vielä muutama vuo-
si sitten kaavailtiin rajanylityspai-
kan muuttamista kansainvälisek-
si, henkilömatkustajiakin palvele-
vaksi rajanylityspaikaksi. Rakenta-
misen piti alkaa tänä vuonna. Mat-
kailijavirtoja odotettiin pian tule-
vaksi. Maailma muuttui, ja jäljel-
le jäi pettymys ja petetyksi tulemi-
sen tunne. Sekä entistä suurem-
pi epäluulo.

– Mitä tämä kaikki tekee Itä-
Suomen houkuttelevuudelle ja yri-
tysten investointihaluille? Investoi-
jilla on takaraivossa varmasti jon-

kinlaisia epäilyksiä tänne sijoitta-
misen suhteen, Mika pohtii.

Sodan alkaminen Euroopassa 
nosti Mikan mieleen myös muis-
toja isästä. Mikan isä syntyi vuon-
na 1920, hän oli siis sitä sukupol-
vea, jonka nuoruudesta meni viisi 
vuotta rintamalla kotimaata puo-
lustaen.

– Isä toivoi, ettei oma poika vaan 
koskaan joutuisi sotaan. Hän myös 
korosti aina, että sota oli johtaji-
en sota. Sotilaat tekivät, mitä käs-
kettiin. Se oli työtä, jota tehtiin.

Sodan loputtua isän kotitila jäi 
rajan toiselle puolelle. Tarjolla oli-
si ollut asutustila Länsi-Suomes-
sa, mutta käytyään katsomassa 
sitä Mikan isä palasi Parikkalaan 
veneentekijäksi, hankki maatilan 
ja lypsykarjaa. Talvella savotoitiin, 
ja veneitä isä ehti tehdä elämän-
sä aikana yli 500. Lypsykarjaa ei 
enää ole, mutta Mika asuttaa ti-
laa edelleen. 

Nämä muistot tuovat asioihin 
uutta perspektiiviä.

– Myö ei aina ymmärretä, 
miten hyvin meillä on asiat. 

Syklit tulevat ja menevät. Metsäalastakin on 
aika ajoin puhuttu auringonlaskun alana. 
Nyt käydään keskustelua luonnonvarojen ja 
metsien käytöstä, mikä nostaa kysymyksen 
metsäkoneyrittäjän oikeudesta tehdä työtään. 
Mika Jormakka on miettinyt aihetta paljonkin, 
kun sosiaalinen paine on kasvanut. 

• Tarpeiden mukaan muunneltavissa oleva 9000L polttoainekapasiteetti, esim. 6000 moottoripolttoöljyä ja 
3000L dieseliä. • 2000L AdBlue kapasiteetti, 2 x 1000L. • Ulkopuoliset tankkauskaapit polttoaineelle ja 
AdBluelle • Eristetty ja lämmitettävä AdBlue osastointi. • Imu-/paluulinja aggregaatti käyttöön. • Käyttäjä-
kohtainen polttoaineen ja AdBluen tankkauksen seurantamahdollisuus. • Tankkaustoiminnon automaatti- 
käynnistys, laite herää ja käynnistää aggregaatin nappia painamalla. • Tehokkaat polttoainepumput automaatti- 
pistooleilla. • Tankkausaseman järjestelmä sähköistetty. • Sisävalaistus.

Vuokraa Mobiili tankkausasema! 
Tasaa kysynnän vaihtelu vuokraamalla. Täysin omavarainen, toimii myös ilman säh-
köverkkoa. Hyväksytyt IBC-pakkaukset mahdollistavat liikuttelun polttoainelastissa

VUOKRAUS JA LISÄTIEDOT
040 704 0258 | jaakko.haapaniemi@finncont.com
www.finncont.com

Myös

myynti tai 

liisaus!

Lisää suorituskykyä 
ja turvallisuutta
Uuden sukupolven täysautomaattinen liitinjärjestelmä. 
Pikakiinnikkeen, rototiltin ja työlaitteiden nopeampaan 
ja turvallisempaan käyttöön – suoraan ohjaamosta.
Lue lisää: rototilt.com/quickchange

rototilt.com

Open-S
Täysautomaattisia pikakiinnikkeitä 
koskeva avoin teollisuusstandardi.
Lue lisää osoitteesta www.opens.org
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Koneyrittäjille nämä nyt 
elettävät poikkeusajat 
ovat merkinneet arvon 
palautusta, totesi Kone-

yrittäjien puheenjohtaja Mark-
ku Suominen avatessaan liitto-
valtuuston kokousta Helsingissä 
huhtikuun lopulla. 

Koneyrittäjät pitävät huolta yh-
teiskunnan perustoiminnoista ja 
raaka-ainehuollosta, mikä koros-
tuu varsinkin kriisiaikoina.

– Meitä tarvitaan, kun halutaan 
pitää kaupunkilaisten kerrostalot 
lämpiminä, tiet ja kadut liikennöi-
tävinä sekä vesi- ja muut yhdys-
kuntatekniset verkostot kunnos-
sa, Suominen sanoi.

Huoltovarmuus 
kääntää turve-, väylä- ja 
metsäpäätökset uuteen 
valoon
Koko 2020-luku on ollut yhtä krii-
siä. Tai oikeammin kahta. Ensin 
tuli korona ja nyt Venäjän aloit-
tama sota Ukrainassa. Koneyrit-
täjät on korostanut omavaraisuu-
den ja huoltovarmuuden merki-

Huoltovarmuus kaiken keskiöönHuoltovarmuus kaiken keskiöön
Liittovaltuusto: 

Siitä on kolme vuotta, kun liittovaltuutetut viimeksi 
kokoontuivat samaan tilaan ja samojen pöytien äärelle. 
Vuosien 2020 ja 2021 kokoukset jouduttiin pitämään 
koronan vuoksi etäkokouksina. Vihdoin tänä keväänä 
liittovaltuusto oli koolla livenä, kokous pidettiin Triplassa 
Helsingissä.

tystä jo ennen näitä kriisejä. 
Nyt sota Euroopassa herättelee 
muitakin huomaamaan niiden 
merkityksen.

Lainsäädännön ja päätösten vai-
kutusarviointia on lisätty ja kehi-
tetty, kun tavoitteena on ollut lain-
säädännön parantaminen. Kun 
päätösten vaikutuksia on arvioitu, 
näkökulmat ovat olleet niiden ym-
päristö-, yhdenvertaisuus- ja yrit-
täjyysvaikutuksissa. Huoltovar-
muusvaikutuksiin ei ole kiinnitet-
ty huomiota, ainakaan tarpeeksi. 

Koneyrittäjien liittovaltuusto 
vaati julkilausumassaan, että pää-
tösten vaikutukset huoltovarmuu-
teen tulee nostaa kaikessa päätök-
senteossa yhdeksi keskeiseksi 
arviointikriteeriksi. Tehdyt tur-
vepäätökset ja aiotut väylähank-
keet näyttäytyvät uudessa valos-
sa, kun niitä tarkastellaan huol-
tovarmuusmielessä. Myös metsi-
en käyttöön liittyvissä kysymyk-
sissä on huoltovarmuuden kans-
sa paljonkin yhteensovittamista. 
Liittovaltuuston julkilausuma on 
kokonaisuudessaan tämän jutun 
kainalojuttuna.

Yritykset hakevat nyt uusia 
markkinoita lännestä

2020-luvun kriisit ovat koetelleet 
yrityksiä ja ihmisiä eri tavoin. 
Matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-
alat kärsivät eniten koronasta, vaik-
kakin suurin venyjä koronassa 
lienee ollut terveydenhuoltosek-
tori. Korona aiheutti maailmanlaa-
juisia häiriöitä toimitusketjuihin ja 
sitä kautta hankaloitti teollisuuden 
toimintaa. 

Venäjän aloittama sota iskenee 
kuitenkin teollisuuteen vielä koro-
naakin rajummin energian ja raaka-
aineiden hintojen nousun sekä ma-
teriaalipulan kautta. Teollisuuteen 
vaikuttaa myös sodan ja pakotteiden 
seurauksena muuttuneet ja muuttu-
vat markkinat ja markkina-alueet.

– Yritykset etsivät nyt uusia mark-
kinoita ja suunta on länsi. Kiina on 
kaikille arvoitus, mihin suuntaan 
sen politiikka kääntyy, sanoi Suo-
men Yrittäjien johtaja Harri Jas-
kari liittovaltuuston kokouksessa.

Mitä Suomella on yrityksille tar-
jottavana? Jaskari kertoi tuloksia 
SY:n tekemästä kyselystä, jossa ky-

syttiin syitä, jotka lisäävät yritys-
ten haluja investoida Suomeen. Yk-
köseksi nousi toimiva logistiikka, 
seuraaville sijoille nousivat viran-
omaisten luotettavuus, verojärjes-
telmän ennustettavuus ja pääoma-
markkinoiden toimivuus. 

– Suurin este yritysten inves-
tointihaluille Suomeen on Venä-
jä, Venäjä, Venäjä. 

Harri Jaskari piti liittovaltuus-
tossa esitelmän Suomen Yrittäjien 
eduskuntavaalitavoitteista. 

Huomionosoitukset

Liittovaltuuston kokouksessa 
luovutettiin tasavallan presi-
dentin viime itsenäisyyspäivänä 
myöntämä kunniamerkki Eila 
Myllyvirralle sekä liiton kultai-
nen ansiomerkki Ville Järviselle. 
Lisäksi muistettiin Koneyrittäjien 
hallituksen jäsentä Pasi Mikkosta 
hänen 50-vuotispäivänsä johdosta.

Päätösten ympäristö-, yhdenvertaisuus- ja 
yrittäjyysvaikutukset ovat nousseet kri-
teereiksi, kun olemme halunneet moni-
puolistaa ja parantaa lainsäädännön ja 

eri päätösten vaikuttavuuden arviointia. Samalla 
olemme unohtaneet arvioinnista tärkeän seikan: 
päätösten vaikutukset huoltovarmuuteemme. 

Korona herätti meidät kysymään, miten olim-
me varautuneet pandemiaan. Valitettavasti jou-
duimme toteamaan, että emme olleet varautu-
neet, vaikka itse uhka oli selkeästi tiedostettu.

Kollektiivinen sokeus on inhimillistä, mutta 
samassa asiassa toiseen kertaan unohtamista pi-
detään yleensä jo tyhmyytenä. Emme ole näh-
neet Venäjän uhkaa silmiemme edessä, kun em-
me ole sitä halunneet nähdä.

Olemme luottaneet markkinoiden toimivuu-
teen kaikissa olosuhteissa ja nyt jo toisen kerran 
lyhyen ajan sisällä varautumistamme toden teol-
la koetellaan Venäjän hyökkäyksen ja sitä seu-
ranneiden markkinoiden sulkeutumisten vuoksi.

Nyt meidän on pakko käydä kaikki yhteis-
kuntamme haavoittuvuudet läpi ja varmistaa, 
että leipää ja lämpöä suomalaisille riittää rajo-
jen sulkeutuessakin.

Valtioneuvosto on linjannut, että hyödynnäm-
me turvetta nyt käsillä olevassa kriisissä, mutta 
se ei ole saanut aikaiseksi päätöksiä sen toteut-
tamiseksi. Huolto- ja toimitusvarmuuden kus-
tannuksia pallotellaan nyt valtiovallan ja kauko-
lämpöyhtiöiden välillä, ja tilanteessa näkyy myös 
kuntien omistajaohjauksen ilmeinen heikkous.

Liikennesektorilla meidän tulee priorisoida 
huoltovarmuuden kannalta elintärkeitä kulje-
tuksia ja niiden vaatimaa väylien perusparan-
nusta ja ylläpitoa. Nykyisellään esimerkiksi elin-
tarvike-, energia- ja metsäteollisuuden raaka-ai-
nehuollon vaatimat kuljetukset eivät saa niille 
kuuluvaa painoarvoa väylähankkeiden arvioin-
nissa. Esimerkiksi Venäjän kauppaan perustu-
vilta ratahankkeilta ja myös tunnin junilta kato-
si aiemmat perustelut sodan ja koronan myötä. 
Huoltovarmuustarkastelussa niiden mielekkyys 
vähenee edelleen. 

Nyt kotimaan metsien pitäisi täyttää niin ha-
kekattilat kuin teollisuudenkin raakapuutarpeet. 
Samalla metsien käytön arvo tulee uuteen roo-
liin, kun puntarissa on muutakin kuin ilmasto-
kysymykset. On myös hyvä muistaa, että tur-
peen käyttö pienentää painetta metsien käyt-
töön, jolloin eri tavoitteiden yhteensovittami-
nen helpottuu.

Vain huolehtimalla yhteiskuntamme perus-
tarpeista sekä kyvystä kohdata häiriö ja kriise-
jä voimme kantaa vastuuta myös niiden yli me-
nevistä tavoitteista. 

Huoltovarmuus 
päätöksenteon ytimeen
Päätösten vaikutukset huoltovarmuuteen 
tulee nostaa kaikessa päätöksenteossa 
yhdeksi keskeiseksi arviointikriteeriksi, vaati 
Koneyrittäjien liittovaltuusto 22.4.2022 
Helsingissä.

SIRPA HEISKANEN

Maarakennusalan asiantuntija Ville Järvinen sai liiton kultaisen 
ansiomerkin.

Liittovaltuuston kokouksessa luovutettiin Eila Myllyvirralle 
tasavallan presidentin myöntämä kunniamerkki, Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan mitali.

Johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä piti liittovaltuustossa esitelmän 
Suomen Yrittäjien eduskuntavaalitavoitteista.

Liittovaltuusto voitiin pitkästä aikaa pitää läsnäolokokouksena. 
Liittovaltuutetut kokoontuivat Helsingin Triplaan.

Pasi Mikkosen (vasemmalla) 50-vuotispäivää muistettiin, kukittamassa 
toimitusjohtaja Matti Peltola ja lahjataulun antajana puheenjohtaja Markku 
Suominen.
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Suomen metsäsektori on muutosten kourissa, kun Venäjän 
ja Valko-Venäjän metsäteollisuustuotteiden kauppa 
Eurooppaan pysähtyy ja puun tuonti Venäjältä pysähtyy. 
Metsäteollisuustuotteiden markkinoita menee uusiksi 
ja toimitusketjut muovautuvat uusiksi. Venäjän tilalle 
etsitään uusia raaka-aineiden myyjiä. Kaikki tämä heijastuu 
myös koneyritysten toimintaan. Nyt näyttää siltä, että 
puunkorjuupalveluiden kysyntä nousee kaikkien aikojen 
huippuun etenkin tulevina vuosina. Vielä tämän vuoden 
kasvua hillitsee alkuvuoden UPM:n lakot. Tämä juttu on 
laadittu PTT:n tuoreen metsäalan ennusteen pohjalta.

Puun tuonnin pysähtyminen Venä-
jältä ja Valko-Venäjältä lisää tänä 
keväänä ja kesänä suomalaisen 
sahatavaran ja vanerin kysyntää 

ja samalla niiden hinnat pysyvät korkei-
na. Kallis puu on jo johtanut rakennusma-
teriaalien merkittävään kallistumiseen, 
mikä alkaa vaikuttaa kysyntään. Metsä-
teollisuustuotteiden kysyntä kaikkiaan 
nousee PTT:n mukaan vuonna 2023 sel-
keästi. Metsäteollisuuden puunkäyttöön 
PTT ennustaa 7 prosentin kasvua vuo-
desta 2022. Näiden johdosta ennustetaan, 

SIMO JAAKKOLA

että hakkuumäärät nousevat poikke-
uksellisen korkealle. Ennustus on, et-
tä hakkuumäärät kasvavat tänä ja en-
si vuonna 3 prosenttia kumpanakin 
vuonna. Se tarkoittaa, että markkina-
hakkuut olisivat vuonna 2023 jopa 70 
miljoonaa kuutiota. Se on hyvä lähtö-
kohta puunkorjuun liiketoiminnalle. 
Haasteeksi muodostuukin puunkor-
juun kova kustannusinflaatio, hinto-
jen laahaaminen liian kaukana kus-
tannuskehityksestä ja näistä seuraa-
va kehno kannattavuus (toim.huom.).

Papereilla kysyntää mutta 
kannattavuusongelmia

Eri graafisten paperilaatujen hinnat ovat nous-
seet vahvasti viime kuukausina. Paperintuottajien 
kannattavuus on silti koetuksella, sillä tuotantopa-
nokset, etenkin energia ovat kallistuneet vauhdilla. 
Kustannuksia on paperinkin tuottajilla vaikea siirtää 
hintoihin. Kustannusten nousuun ei ole odotetta-
vissa nopeaa helpotusta. Paperinvalmistukseen tuo 
lisää haasteita Venäjältä tuodun koivukuidun vähe-
neminen eli raaka-aineongelma. Tätä on mahdol-
lista korvata lisäämällä havusellun käyttöä tai 
lyhytkuituisen lehtipuusellun tuontia. Mutta aika 
näyttää, onko näillä haasteilla lähivuosina vaiku-
tusta Suomen paperintuotannon kapasiteettiin eli 
meneekö lisää tehtaita kiinni.

5,2 miljoonaa kuutiota lehtikuitua 
korvattavana
Vuonna 2020 suomalainen massateollisuus käytti 
noin 5,2 miljoonaa kuutiota ulkomailta tuotua lehti-
kuitupuuta. Tästä merkittävä osa tuotiin Venäjältä. 
Tällaisen määrän lehtikuitupuuta korvaaminen ei 
ole helppoa. Se tarkoittanee tuonnin lisäämistä 
muista Itämeren maista, kotimaisen kuitupuun 
hankinnan vahvistamista sekä osan koivusellua 
tuottaneiden sellulinjojen muuttamista havusel-
lun tuotantoon. 

Voidaan sanoa, että teollisuuden onneksi UPM:n 
lakko ja StoraEnson Veitsiluodon tehtaan sulke-
minen vähentävät selluteollisuuden puuntarvetta 
hetkellisesti. Se antaa lisäaikaa uusien puunhan-
kintaketjujen rakentamiseen. Ensi vuonna tilanne 
puun kysynnän suhteen muuttuu, kun UPM toi-
mii taas täydellä teholla ja vuoden lopulla käyn-
nistyy MG:n biotuotetehdas Kemissä. 

Sahatavaramarkkinoilla luvassa nousu, 
lasku ja nousu
Sahatavaran tuonti Venäjältä ja Valko-Venäjältä 
Eurooppaan päättyi PEFC- ja FSC- metsäsertifioin-
tijärjestelmien julistettua venäläisen puun konflikti-
puuksi Venäjän hyökkäyssodan takia. Viime vuonna 
Venäjältä ja Valko-Venäjältä tuotiin EU-maihin saha-
tavaraa (pääasiassa havusahatavaraa) 7,7 miljoo-
naa kuutiometriä, mikä kattoi EU-maiden ulko-
puolisesta tuonnista 36 prosenttia. Tämä lisää reip-
paasti sahatavaran kysyntää kuluvana keväänä ja 
tulevana kesänä. Venäjä jättää Euroopan markki-
nalle merkittävän aukon, jota sahatavaran jatko-
jalostajat ja rakentajat pyrkivät paikkamaan ensi-
sijaisesti eurooppalaisella tuotannolla. 

Syksyllä sahatavaran markkinatilanne tulee näil-
lä näkymin muuttumaan. Venäjän tuonnin pysähty-
minen on nostanut ja nostaa edelleen vuoden ede-
tessä rakennusmateriaalien, kuten sahatavaran, 
eristevillan ja teräksen, hintoja sekä heikentää nii-
den saatavuutta. Tämä kohottaa rakennuskustan-
nuksia, jonka myötä rakennushankkeiden budje-
tit ylittyvät. Siksi suunniteltuja hankkeita joudut-
taneen pistämään jäihin tai perumaan kokonaan, 
mikä heikentää sahatavaran kysyntää. 

Sahatavaramarkkinaan epävarmuutta luo moni 
seikka. Siihen vaikuttaa venäläisen puun kulkeu-

tuminen voimakkaammin Kiinaan, Afrikkaan 
ja Lähi-Itään Euroopan sijasta. Ukrainan jäl-
leenrakennus vaikuttaa kysyntään, mutta vas-
ta sodan loputtua. Sodan aiheuttaman mahdol-
lisen ruokakriisin seurauksena sahatavaran 
vienti Afrikkaan voi vähentyä kiristäen kilpai-
lua Euroopan markkinoilla. Kysyntää supis-
tavat rakentamisen ja tee-se-itse-rakentami-
sen väheneminen tarvikkeiden kallistuessa. 

Viime vuonna Suomessa tuotettiin saha-
tavaraa vajaa 12 miljoonaa kuutiometriä. Tä-
nä vuonna tuotanto kasvaa PTT:n mukaan 
vajaat kaksi prosenttia ja ensi vuonna reilut 
kaksi prosenttia. Tuotantomääriä kasvatta-
vat investoinnit. Metsä Groupin Rauman sa-
ha ja Versowoodin uusittu sahalinja Vieru-
mäellä käynnistyvät. Ensi vuonna käynnis-
tynevät Koskisen Oy:n uusi saha, Kuhmo 
Oy:n uusi pääsahalinja Kuhmossa sekä Kei-
tele Groupin uusittu sahalinja Keiteleellä. 

Sahatavaran, ja muiden puutuotteiden, 
pidemmän aikavälin kysyntänäkymät ovat 
valoisat, kun rakentamisen hiilijalanjälkeä 
pyritään vähentämään. Tätä silmällä pitäen 
muutamissa Euroopan maissa on asetettu 
tavoitteita puun osuuden lisäämiselle julki-
sessa rakentamisessa. Lisäksi esimerkiksi 
Suomessa rakentamisen vähähiilisyyttä py-
ritään edistämään valmisteilla olevalla uu-
della rakennuslailla.

Vanerin määrä edelleen kasvussa

Venäläisen vanerin tuonnin päättyminen lisää 
suomalaisen havuvanerin ja eritoten koivuva-
nerin kysyntää Euroopassa kuluvana keväänä 
ja tulevana kesänä. Syksyllä vanerin kysyntä 
todennäköisesti hiipuu rakennusmateriaalien 
kohonneiden hintojen ja niiden saatavuuson-
gelmien supistaessa rakentamista. Syksyllä 
myös vanerin kysyntä huonekaluteollisuu-
dessa sekä auto- ja kuljetusvälineteollisuu-
dessa vähenee kohonneiden raaka-aine- ja 
tuotantokustannusten supistaessa tuotanto-
määriä. Kysynnän hiipuessa myös vanerin 
hinta kääntyy laskuun.

Vanerin vientimäärän kuitenkin ennuste-
taan kasvavan tänä vuonna kolme prosenttia 
ja vientihinta kohoaa neljä prosenttia. Ensi 
vuonnakin vanerin vienti kasvaa hieman, mut-
ta vientihinta laskee neljä prosenttia. 

Puunkorjuussa kiireiset vuodet 
edessä
Venäjän hyökkäyssodan yhtenä suurim-
mista vaikutuksista Suomen metsäsek-
toriin on Venäjän puun tuonnin tyrehty-
minen sertifiointijärjestelmien (PEFC ja 
FSC) määriteltyä puun konfliktipuuksi. 
Venäjältä tuotiin viime vuonna puuta 
yhdeksän miljoonaa kuutiometriä, ja sen 
osuus tuontipuumäärästä oli 75 prosent-
tia. Tuonti oli pääosin koivukuitupuuta ja 
haketta. Tänä vuonna tarve korvata venä-
läistä tuontipuuta kotimaisella puulla jää 
noin 2-3 miljoonaan kuutiometriin. Syynä 
näinkin alhaiseen lisämäärään ovat tuonti 
muista maista, puun käytön vähenemi-
nen lakkojen takia, sahojen sivutuote-
hakkeen määrän lisääntyminen ja melko 
isot puuvarastot. 

Ensi vuonna metsäteollisuuden puun-
käyttö sen sijaan lisääntyy noin viisi mil-
joonaa kuutiometriä tuotannon kasvaes-
sa sekä massa- että puutuoteteollisuu-
dessa. Jos Venäjän tuonti on edelleen 
jäissä, tämä lisäys puunkäytössä kohdis-
tuu pääosin kotimaan puunkorjuuseen. 
Ja se on iso lisäys jo valmiiksi korkeaan 
hakkuumäärään. 

Korjuumäärät jatkavat kasvua 
tänä ja ensi vuonna
Kotimaassa vuoden 2021 puunkorjuu-
määrä kasvoi 12 prosenttia vuoden 2020 
määrästä. Tämän vuoden tammi-helmi-
kuussa metsäteollisuuspuun hakkuut 
lisääntyivät Luonnonvarakeskuksen 
kuukausitilastojen mukaan viime 
vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrat-
tuna lähes viidenneksellä. Suurin nousu 
oli kuusitukin ja -kuitupuun korjuussa. 
Mäntykuidun korjuumäärä oli hieman 
alempana viime vuoden alun korjuumää-
rään verrattuna. 

Vuonna 2022 hakkuumäärien ennuste-
taan kasvavan kolmella prosentilla vuo-
sitasolla. Suurin syy on Venäjän tuonti-
puun korvautuminen kotimaisella. En-
si vuonna metsäteollisuuden investoin-
nit nostavat varsinkin kuitupuun tarvet-

Puumarkkinat 2022 ennuste, % 2023 ennuste , %
Metsäteollisuuden
puun käyttö -5 % 7 %

Markkinahakkuut 3 % 3 %
Yksityismetsien puukaupat -3 % 4% 
Puun nimellishinta (2)
 tukki 1 % -3 %
 kuitu 2 % 3 %
Bruttokantorahatulot
yksityismetsistä

3 % -2 %

Metsäteollisuuden tuotanto
 Paperi 

milj. t.
Massa 
milj. t.

Kartonki 
milj. t.

Sahatavara 
milj. m3

Vaneri milj. 
m3

2018 6,7 11,7 3,8 11,8 1,2

2019 6,0 11,6 3,7 11,4 1,1

2020 4,5 10,5 3,7 10,9 1,0

2021 4,5 11,1 4,2 11,9 1,1

2022e -30% -10% 1% 2% 2%

2023e 21% 11% 2% 2% 1%

Hakkuut nousevat ennätystasolle

Lähde: Metsäteollisuus ry, PTT:n ennuste (e)

ta ja markkinahakkuiden ennustetaan lisäänty-
vät edelleen noin kolmella prosentilla. Ne aset-
tuvat silloin lähelle 69 miljoonaa kuutiometriä. 
Puunkorjuun kapasiteetti riittää tähän määrään, 
mutta alan kannattavuus määrittelee sen, miten 
tehokkaassa käytössä kapasiteetti on. Yhdes-
sä lisääntyneiden energiapuuhakkuiden kanssa 
puunkorjuu nousee todennäköisesti yli suurim-
man ylläpidettävän hakkuukertymän 80,5 mil-
joonaa kuutiometriä. 

Venäjän tuonnin loppuminen sysää 
kuitupuun kaupan vauhtiin
Tämän vuoden tammi-helmikuussa ainoastaan 
koivutukin pystykauppamäärät yksityismetsistä 
pysyivät suunnilleen samalla tasolla viime vuoden 
alkuun verrattuna. Mänty- ja kuusitukin pysty-
kauppamäärät olivat reilun neljänneksen edel-
lisvuoden alkua pienemmät. Myös kuitupuun 
kauppamäärät ovat laskeneet selvästi tehtyjen 
pystykauppamäärien ollessa 16–24 prosent-
tia alhaisemmalla tasolla kuin viime vuoden 
tammi-helmikuussa. 

Koko vuoden pystykauppamäärän ennuste-
taan olevan kolme prosenttia viimevuotista pie-
nempi. Taustalla on viime vuoden poikkeukselli-
sen vilkas puumarkkina, joten kauppamäärä py-
syy kuitenkin edelleen korkeana. Viime vuonna 
kertyi myös pystyvarastoja, mikä vähentää tämän 
vuoden kysyntää. Vuoden 2023 puukauppamää-
rät PTT ennustaa nousevan liki neljä prosenttia 
vuoden 2022 lukemista. Syynä on tuontipuun 
korvaaminen ja tuotannon lisäys. Tänä ja varsin-
kin ensi vuonna myös kuitupuun kauppa erityi-
sesti pohjoisessa Suomessa tulee vilkastumaan. 

Lämpö- ja voimalaitokset korvaavat 
tuontihakkeen kotimaisella hakkeella 
ja turpeella
Turpeen energiakäyttö väheni vuonna 2020 
liki 24 prosenttia ja lasku jatkui vuonna 2021. 
Turvetta korvattiin lämpö- ja voimalaitoksissa 
metsähakkeella ja metsäteollisuuden sivutuo-
tepuulla. Tuontihakkeen laskennallinen käyttö 
kasvoi vuonna 2020. PTT ennustaa, että tuonti-
hake energiakäyttöön tullaan tänä ja ensi vuonna 
korvaamaan kotimaisella hakkeella ja turpeella. 
Tuonnin päättyminen Venäjältä kasvattaa koti-
maisen metsähakkeen ja metsäteollisuuden sivu-
tuotepuun kysyntää, johtaen niiden hinnan ja 
siten lämpö- ja voimalaitosten polttoainekus-
tannusten nousuun. Turvetta tarvitaan, koska 
kotimainen hake ja metsäteollisuuden sivutuo-
tepuu eivät riitä kokonaan kattamaan lisäänty-
nyttä kysyntää.

Tuonnin korvaamisesta kotimaisella puul-
la ja turpeella edellyttäisi Koneyrittäjien mie-
lestä kotimaisen energiapuun tukemisen pit-
käjänteisyyttä sekä turpeen kilpailukyvyn pa-
rantamista päästökauppakompensaatioilla, ve-
ronalennuksilla taikka vastaavilla. Nyt nähdyt 
poliittiset päätökset – kemeralain ehtojen hel-
pottaminen lyhyeksi ajaksi sekä ministerin toi-
veet turvetuotantosopimuksista - ovat melko 
heppoisia. (toim.huom.) 
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Maanmuokkauksen tavoitteena 
on saada kylvetyille siemenille 
mahdollisimman hyvät itämis-
olosuhteet ja turvata istutus-

taimien alkukehitys. Maanmuokkausme-
netelmät jaotellaan kivennäismaata paljas-
taviin ja kohoumia muodostaviin menetel-
miin: äestys, laikutus ovat kivennäismaa-
ta paljastavia ja laikku-, kääntö-, oja- ja na-
veromätästys ovat kohoumia muodosta-
via menetelmiä. 

Mätästys on kunkku

Luonnonvarakeskuksen (Luken) tilastojen 
mukaan Suomessa on tehty viime vuosina 
maanmuokkausta keskimäärin runsaalla 
100 000 hehtaarilla vuosittain. Tästä 
määrästä leijonan osa, yli kaksi kolmasosaa 
on ollut mätästystä, vajaa viidesosa äestystä 
ja kymmenesosa laikutusta. Pääosa mätäs-
tyspinta-aloista tehdään kaivinkoneilla; 
myös jatkuvatoimisia mätästäjiä käytetään. 

Jatkuvatoimisessa Bracke-maanmuok-
kauksessa metsätraktoriin on kiinnitettynä 
hydraulisesti toimiva muokkauslaite, joka 
tekee maanmuokkausta nimensä mukai-
sesti jatkuvasti metsätraktorin liikkuessa 
uudistusalalla. Suomessa yleisin jatkuva-
toimisen maanmuokkauksen menetelmä 
on laikkumätästys. Laikkumätästys sovel-
tuu keskikarkeille maalajeille sekä hieno-
rakeisille hiesu- ja savimaille, joilla ei ole 
vesitalouden järjestelytarvetta. Jatkuvatoi-
misella maanmuokkauskoneella voidaan 
tehdä myös laikutusta. Laikutus puoles-
taan sopii parhaiten kuivahkoille tai kui-
ville kankaille. 

Jatkuvatoimiset mätästäjät 
Ruotsista
Jatkuvatoimisessa Bracke-maanmuokkauk-
sessa käytetään ruotsalai sen  Bracke Forest 
AB:n valmistamia jatkuvatoimisia mätästä-
jiä. Jatkuvatoimisia mätästäjiä on saatavilla 
kolmi- tai nelisakaraisilla mätästyspyörillä, 
jotka on kiinnitetty joko kahteen, kolmeen 
tai neljään aisaan. 

Bracke Forestin uusimmat mätästäjä-
mallit ovat Bracke M24.a, M36.b ja M46.b. 
Bracke M24.a on kaksi-, M36.b kolmi- ja 
M46.b nelirivinen mätästäjä. Uusimpien 
Bracke-mätästäjien aisat on nivelletty si-
vuttaissuunnassa, joten koneen muokka-
uspäät pystyvät väistämään esteet, kuten 
kivet ja kannot työmaalla.

Kilpailukykyinen monella työmaalla 
muttei kaikilla
Luken Metsänhoitotieto-sivuston mukaan 
jatkuvatoimisen Bracke-maanmuokka-
uksen tuottavuus on noin 3–5-kertainen 
verrattuna kaivinkoneeseen: kun kaivin-
koneella mätästetään runsas hehtaari 
päivässä, jatkuvatoimisella mätästäjällä 
tuottavuus on noin viisi hehtaaria työpäi-
vässä. Kustannuksiltaan maanmuokka-
ustyö jatkuvatoimisella mätästäjällä on 
selvästi, noin 30–40 prosenttia edullisem-
paa kuin kaivinkoneella. 

Jatkuvatoiminen Bracke-maanmuokka-
us ei kuitenkaan sovellu kaikille muokka-
ustyömaille. Tämän vuoksi siihen, mitkä 
maanmuokkauskohteet soveltuvat parem-
min kaivinkonemätästykseen ja mitkä jatku-
vatoimiseen mätästystyöhön, on kiinnitettä-
vä erityistä huomiota. Työmaiden kohdeva-
linnalla voidaan vaikuttaa erityisesti muok-
kaustyön laatuun. Merkittävin muokkaus-
työn laatuun vaikuttava tekijä jatkuvatoimi-
sessa maanmuokkauksessa on hakkuutäh-
teet: työmaalla ei saa olla tuoreita hakkuu-
tähteitä, eli maanmuokkaus on tehtävä vas-
ta, kun hakkuutähteet ovat kuivahtaneet tai 
ne on korjattu pois uudistusalalta.

Jatkuvatoiminen mätästys soveltuu mai-
niosti vähäkivisiin, maastoltaan tasaisiin ja 
ohuthumuksisiin kivennäismaakohteisiin. 
Muokkaustyömaan kivisiin kohtiin laikku-
mättäitä ei edes kannata yrittää tehdä, vaan 
näihin kohtiin muokkauspää on syytä säätää 
tekemään laikkuja. Kokenut koneenkuljet-
taja säätää ajon aikana sekä ajonopeutta et-
tä muokkauspäitä niin, että esimerkiksi rin-
nettä alas- ja ylöspäin ajettaessa syntyy riittä-
vä määrä istutuskelpoisia mättäitä. 

Verrattuna kaivinkonemätästykseen jat-
kuvatoiminen mätästys on sitä edullisem-
paa, mitä suurempi muokkaustyömaan pin-
ta-ala on. Nyrkkisääntö on, että alle puolen 
hehtaarin työmaat kannattaa mieluummin 
mätästää aina kaivinkoneella.

Itä-Suomen yliopisto kartoitti 
kehitystarpeita
Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa selvi-
tettiin jatkuvatoimisen Bracke-maanmuok-
kauksen kehityskohteita ja tulevaisuutta. 
Tehdyssä tutkimuksessa käytiin läpi jatkuva-
toimista maanmuokkausta selvittäneet tutki-
mukset sekä haastateltiin Suomen merkittä-
vimpien metsäorganisaatioiden metsänhoi-
totöistä vastaavia toimihenkilöitä ja johtajia. 
Tutkimukseen haastateltiin yhteensä kuutta 
asiantuntijaa. Kaikki haastatellut olivat eri 
organisaatioista. Haastattelut tehtiin Team-
sin välityksellä maaliskuussa 2022. 

Kohdevalintaan ja 
työmaasuunnitteluun paukkua
Lähes kaikki haastatellut asiantuntijat nosti-
vat esille tarpeen kehittää kohdevalintaa ja 
työmaasuunnittelua jatkuvatoimisessa maan-
muokkauksessa. Esimerkiksi yksi haastateltu 
sanoi, että työmaiden soveltuvuus jatkuvatoi-
miselle maanmuokkaukselle tyrmätään usein 
liian heikoin perustein; hänen mukaansa ei 
haittaa, jos pieni soistunut notkelma muok-
kauskohteella jää muokkaamatta, eikä kaivin-
konetta ole tarpeellista tuoda kohteelle, jossa 
sille on vain vähäinen tarve. 

Tunnettavuuden parantaminen

Haastatelluista asiantuntijoista puolet näki, 
että jatkuvatoimisen maanmuokkauksen 
tunnettavuutta on lisättävä. Yksi haastateltu 
korosti, että monella on vanhoja, negatiivisia 
olettamuksia jatkuvatoimisesta maanmuok-
kauksesta ja se vaihtoehtona tuomitaan usein 

liian aikaisin. Toisaalta toinen haastateltu 
alleviivasi, että metsänomistajien tietoi-
suutta jatkuvatoimisesta maanmuokkauk-
sesta tulisi pyrkiä lisäämään. 

Jatkuvatoimisen maanmuokkauksen 
kustannustehokkuuden esille tuominen 
tarjottaessa metsänuudistamispalveluja 
metsänomistajille voisi olla toimiva tapa, 
jolla metsänomistajat saataisiin kiinnostu-
maan jatkuvatoimisesta maanmuokkauk-
sesta. Myös työnäytökset voisivat olla yk-
si hyvä keino esitellä ja tehdä näin tutuk-
si jatkuvatoimista maanmuokkausta met-
sänomistajille. 

Kuljettajan osaaminen ja 
omavalvonta keskiössä 
Haastatellut näkivät myös, että jatkuva-
toimisen maanmuokkauskoneen kuljet-
tajakoulutusta pitää tehostaa ja korosti-
vat, että jatkuvatoimisessa maanmuokka-
uksessa kuljettajan kokemuksella ja osaa-
misella sekä muokkauslaitteen säädöillä 
on merkittävä vaikutus muokkaustyön 
laatuun. Bracke-mätästäjän ohjausjärjes-
telmien avulla koneenkuljettaja voi esimer-
kiksi säätää laitteen tekemän mättään tai 
laikun kokoa. 

Jos maanmuokkauskoneen kuljettajal-
la ei ole hyvä koulutus muokkauslaitteen 
käytöstä ja säädöistä, muokkaustyön tuot-
tavuus ja erityisesti laatu kärsivät. Maan-
muokkauskoneen kuljettajan on aktiivi-
sesti seurattava, mikä on tehtyjen mättäi-
den/laikkujen laatu ja syntyyhän muok-
kauskohteelle riittävästi istutuskelpoisia 
mättäitä/laikkuja. – Muokkaustyössä, sa-
moin kuin muussakin konetyössä kuljet-
tajan omavalvonta on tärkeässä roolissa, 
jotta varmistetaan hyvä työn laatu.

Koneellisen istutuksen 
yhdistäminen muokkaukseen
Moni haastateltu asiantuntija visioi myös 
metsänistutuksen yhdistämistä jatkuva-
toimiseen Bracke-maanmuokkaukseen. 
Haastatellut perustelivat näkemystään sillä, 
että tällöin istutus tapahtuisi aina tuoree-
seen muokkausjälkeen ja lisäsivät, että 
näin taimella olisi pienempi riski heinit-
tymiselle ja tuholaisille. 

Tulevaisuus valoisa

Kaikki kuusi haastateltua ennustivat, että 
jatkuvatoimisen Bracke-maanmuokka-
uksen pinta-alat tulevat kasvamaan tällä 
vuosikymmenellä ja että jatkuvatoimisen 
Bracke-maanmuokkauksen kysyntä tulee 
lisääntymään.
Artikkeli perustuu metsätieteiden yo Henri 
Huikarin metsätieteiden kandidaatin tut-
kielmaan, jonka professori Kalle Kärhä oh-
jasi Itä-Suomen yliopistossa metsätieteiden 
osastolla. Tutkimus liittyy professori Heli 
Peltolan johtaman Metsät ja biotalous (FO-
BI) -tutkimusyhteisön tutkimusalaan ja si-
tä on tukenut myös Itä-Suomen yliopiston 
koordinoima ja professori Jyrki Kankaan 
johtama UNITE-lippulaiva.

Jatkuvatoiminen  
Bracke-maanmuokkaus 
kasvattaa pinta-alojaan  
–Itä-Suomen yliopisto 
kartoitti kehitystarpeita

Muurarin, maalarin, hanslankarin ja hampparin lisäksi kevät 
toi maanmuokkauskoneet uudistusaloille. Itä-Suomen 
yliopiston tutkimuksessa selvitettiin jatkuvatoimisen Bracke-
maanmuokkauksen kehityskohteita ja tulevaisuutta. Haastatellut 
asiantuntijat sanoivat, että kohdevalintaa ja työmaasuunnittelua 
on tehostettava ja jatkuvatoimisen Bracke-maanmuokkauksen 
tunnettavuutta on parannettava, samoin kuin muokkauskoneen 
kuljettajien osaaminen on varmistettava.

HENRI HUIKARI & KALLE KÄRHÄ, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Kaksirivinen Bracke M24.a -maanmuokkain, johon on integroitu Bracke S35.a -kylvölaite. Kuva: Bracke Forest AB.
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TYÖKONEET
VARUSTAA
METSÄTYÖ.
Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman. 

Hämeenlinna, 03 6440400  • Jyväskylä, 0143 38 8700  • Rovaniemi, 0163 21 0100 •

Suometsien hoito on osoit-
tautunut erityisen hanka-
laksi työlajiksi. Kestävän 
metsätalouden rahoituk-

sella eli vaihtelevan suuruisella 
yhteiskunnan tuella tehtyjen töi-
den määrä on romahtanut. Vie-
lä viime vuosikymmenen alku-
puolella työmäärät liikkuivat 
40 000 ha:n kummallakin puo-
lella, mutta melko tasaisen las-
kun seurauksena vuonna 2021 
toteutettiin enää 10 000 ha suo-
metsien hoitoa. 

Romahdukseen on useita syi-
tä. Perimmäisenä syynä työmää-
rien romahdukseen voi kuiten-
kin pitää sitä, että Suometsien 
hoito -hankkeet pitäisi toteut-
taa usean metsänomistajan yh-
teisenä hankkeena, jolloin on hel-
pompi huolehtia esimerkiksi ve-
siensuojelun ja metsien harven-
nus- ja hoitotarpeista. Näitä yh-
teishankkeita on kuitenkin han-
kala koota, koska suoalueen jo-
kaisen metsänomistajan pitäisi 
olla hankkeen kannalla. Erityi-
sen hankalaksi tilanne muuttuu 

hankkeita liiketoimintana kasaavi-
en näkökulmasta. Jokaiselta osak-
kaalta on saatava kirjallinen suos-
tumus, jotta julkista rahoitusta voi-
daan käyttää, eikä suostumuksen 
saannista ole mitään takuuta. Nii-
hin hankkeisiin, joissa ei yrityk-
sestä huolimatta päästä toteutus-
vaiheeseen, kokoonjuoksuun käy-
tetty työaika ja muut kulut on ka-
tettava niillä hankkeilla, jotka saa-
daan kasaan. Suunnittelu ja hank-
keiden hallinnointi muuttuu siis 
kohtuuttoman kalliiksi osakkai-
den näkökulmasta, joka sekin vä-
hentää kiinnostusta hankkeisiin. 
Syntyy negatiivinen kierre, jonka 
katkaisuun tarvitaan uusia toimia. 
Olisiko sellainen esimerkiksi met-
siin perustettavat valuma-aluekoh-
taiset ojitusyhtiöt, joissa päätök-
set tehtäisiin määräenemmistöl-
lä ja jotka olisivat kelvollisia ha-
kemaan ja saamaan julkista tu-
kea toimintaansa yksittäisten osak-
kaiden sijaan? Nämä yhtiöt voisi-
vat myös huolehtia yksittäisiä tilo-
ja tehokkaammin alueellaan ole-
vista vesiensuojelu ja luonnonhoi-

totarpeista. Varsinkin ennallista-
mistarpeet vaikuttavat kasvavan 
suometsissä. 

Metsäteitä tarvitaan

Metsätiet kärsivät samantapai-
sesta ongelmasta kuin suomet-
sien hoito. Perusparannukset on 
tehtävä yhteisellä päätöksellä ja 
kaikkien osakkaana olevien 
metsänomistajien on hyväksyt-
tävä se saadakseen julkista rahoi-
tusta. Hankkeiden kokoaminen 
olisikin toteutettavissa luonnon-
hoitohankkeiden tapaan. Julkinen 
toimija kasaisi kiinnostuneet 

metsänomistajat ja tieosak-
kaat yhteen ja vasta sitten, kun 
tiekunta on tehnyt periaatepää-
töksen kunnostuksen tarpeellisuu-
desta, suunnittelulle ja toteutuk-
selle haetaan tekijä kilpailutuksen 
kautta. Tämä menettely ei tieten-
kään saa estää hankkeiden koko-
amista esimerkiksi tieosakkaiden 
tai muiden toimijoiden toimesta. 

Metsäteiden kunnossapito 
kunniaan
Metsätiet kuluvat perusparannus-
kuntoon aikanaan, mutta peruspa-
rannustarvetta on siirrettävissä 

Minne menet Minne menet 
metsänparannustoiminta?metsänparannustoiminta?

Metsänparannustoiminta, soiden ojitukset ja 
metsäteiden teot ovat tulleet kauaksi 1960- ja 
1970- lukujen työmääristä. Tuolloin toteutetut 
työt loivat kuitenkin pohjan nykyiselle metsien 
kasvulle ja käytölle. Kukapa sitä marjasankoa 
vapaaehtoisesti kantaisi kilometrien päästä 
lähimmälle tielle. Ja moniko metsätie on 
muuttunut aikojen saatossa mökkitieksi ja 
palo- ja pelastustoimelle välttämättömäksi 
väyläksi? Olisikin ollut uskomaton suoritus, 
jos metsänparannustoiminta ei nykyisen 
tiedon valossa aiheuttaisi minkäänlaista 
keskustelua kaiken tehdyn työn 
tarpeellisuudesta ja seurauksista. Varsinkin 
tulevia kunnostusojituksia on hyvä tarkastella 
kriittisesti, koska kunnostustarve riippuu alueen 
ja puuston ominaisuuksista. Vanhoista virheistä 
on kuitenkin opittu ja opittavissa metsäalalla. 

TIMO MAKKONEN

useilla vuosilla, kun teitä huolle-
taan. Olennaisimpana huoltotoi-
mena on tien kuivatuksesta huoleh-
timinen. Vettynyt ja routiva tierunko 
menee käyttökelvottomaksi hyvin 
nopeasti. Myös tiepinnan muotoilu 
lanauksella ja vesakon poisto aika-
ajoin pidentää tien perusparannus-
väliä. Kunnossapito vaatii aktiivisia 
tieosakkaita talkoisiin tai osakkailta 
halua maksaa hieman suurempaa 
tiemaksua, että työt saadaan teetet-
tyä ulkopuolisilla. Kustannukset 
ovat näin kuitenkin huomatta-
vasti pienemmät kuin hoitamat-
tomuudesta johtunut lyhentynyt 
perusparannusväli. 

Monipuolisia palveluja 
koneyrittäjiltä

Koneyrittäjät ovat selvittäneet 
yrittäjien kiinnostusta yhteis-
hankkeiden suunnitteluun ja 
toteutukseen. Vastausten perus-
teella moni koneyrittäjä on 
harkinnut palvelujensa moni-
puolistamista yhteishankkei-
den suunnittelulla, mutta hank-
keiden kokoamista on harkin-
nut vain harva. Suunnittelutöistä 
voisikin tulla kiinteä osa koneyrit-
täjien palveluja, jos suometsien 
hoidon ja tiehankkeiden osakkaat 
saataisiin koottua jonkun muun 
organisaation toimesta vaikkapa 
julkisin varoin. 

Kenen tahansa tiehankkeita ja 
suometsien hoitoa suunnittele-
van ja toteuttavan toimintaa vir-
taviivaistaisi se, että hankkeille 
suunnattava julkinen rahoitus 
voisi ohjautua yksittäisen osak-
kaan sijaan tiekunnalle tai ojitus-
yhtiölle. Tätä voisi ainakin kokeil-
la, koska tarpeellisia töitä on sel-
västi enemmän kuin tällä vauh-
dilla ennätetään toteuttaa. Ainut 
hyvä puoli nykyisessä tilantees-
sa on se, että suometsien ja tei-
den kunnossa ei nähdä nopeaa 
romahdusta, vaikka työmääris-
sä se onkin nähty.

Perusparannettu tie säilyy kunnossa hyvällä hoidolla.

Kestävän metsänhoidon 
rahoituksella toteutettujen 
Suometsien hoidon työmäärät 
vuosina 2012 – 2021.  
Lähde: Suomen metsäkeskus, 
Kemeratyömäärät.
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sen poikkeuksellinen rahoitus-
mekanismi: säätiön toiminta pe-
rustuu vapaaehtoisiin lahjoituk-
siin puukauppojen yhteydessä. 
Metsänomistaja voi halutessaan 
maksaa niin sanotun metsäsäätiö-
maksun, joka on pystykaupoissa 
0,2 % puukaupan loppusummasta. 
Jos metsänomistaja tekee lahjoi-
tuksen, myös puuta ostava yritys 
maksaa saman summan. 

Pienelläkin lahjoituksella voi 
saada paljon aikaan. Suomen Met-
säsäätiö on historiansa aikana ra-
hoittanut yli 2100 hanketta run-
saalla 40 miljoonalla eurolla. Yksi 
vieraskynäpalsta ei millään riitä 
kaikkien rahoitettavien hankkei-

Suomen Metsäsäätiö on 
metsäalan yhteinen ra-
hoittajataho. Säätiö pe-
rustettiin 27 vuotta sitten 

aikana, jolloin suomalaista met-
sien käyttöä kritisoitiin laajasti 
sekä kotimaassa että Keski-Eu-
roopasta käsin. Tarvittiin taho, 
joka mahdollistaisi alan yhteis-
tä viestintää, tekisi alaa tutuksi 
yhteiskunnallisille vaikuttajille 
ja tulevaisuuden osaajille, kou-
lulaisille. Haluttiin myös lisätä 
alan sosiaalista ja taloudellista 
tutkimusta.

Suomessa on rekisteröitynei-
tä säätiöitä noin 2700. Suomen 
Metsäsäätiön tekee erityiseksi 

 Vieraskynä

den esittelyyn. Siksi nostan muu-
taman ajankohtaisen esimerkin 
siitä, mitä juuri nyt rahoitetaan. 

Toukokuu on vilkkainta koulu-
laisten metsäretkien aikaa. Suo-
men Metsäsäätiöltä on haettavis-
sa kuljetusapurahaa retkille, joilla 
tutustutaan metsäteollisuuteen tai 
-talouteen. Myös yläkoululaisten 
valtakunnallinen Metsävisa hui-
pentuu toukokuussa finaaliin, jos-
sa ratkotaan ikäluokan parhaat 
metsäosaajat. Parhaiden kesken 
arvotaan tänäkin vuonna kymmen-
kunta kesätyöpaikkaa metsäalal-
la – oiva tilaisuus metsäalalle saa-
da yhteys tulevaisuuden osaajiin. 

Toukokuussa näkyy ja kuuluu 
jälleen Metsien Suomi -viestintä-
kampanja, jonka teemana on nyt 
uudet puupohjaiset tuotteet. Kam-
panjan viestejä voi bongata katu-
jen mainostauluista, televisios-
ta, radiosta tai sosiaalisen medi-
an kanavilta. Tämä on kampanjan 
kolmas vuosi. Seurantatutkimus-
ten mukaan kampanja on onnistu-
nut: lähes 70 prosenttia kampan-
jan havainneista muutti suhtautu-
mistaan metsien käyttöön myön-
teisemmäksi.

Rakentavalla keskustelulla ja 
tutkittuun tietoon perustuvalla 
päätöksenteolla on iso arvo. Päät-
täjien Metsäakatemia kokoaa kak-

Suomen Metsäsäätiö 
on metsäelinkeinon 
puolestapuhuja 

si kertaa vuodessa reilut kolme-
kymmentä eri alojen päättäjää ja 
vaikuttajaa kuulemaan ja keskus-
telemaan metsäalan toimintatavois-
ta, työstä ja yhteiskunnallisista vai-
kutuksista. Tämän kutsukurssin 
on käynyt vuosien mittaan jo yli 
1500 yhteiskunnallista päättäjää. 

Metsäteollisuutta ja metsätalo-
utta haastetaan edelleen monin 
tavoin, esimerkiksi kasvavan EU-
sääntelyn kautta. Tässä ajassa tar-
vitaan puun ja metsien käytön puo-
lestapuhujia. Metsäalan täytyy itse 
kertoa toiminnastaan ja elinkeinos-
taan, koska kukaan muu ei samaa 
näkökulmaa keskusteluihin tuo. 

Suomen Metsäsäätiö edustaa ko-
ko metsäelinkeinoa. Mukana ovat 
metsänomistajat, puunostajat, ko-
neyrittäjät ja ammattiliitot. Metsä-
säätiö jatkaa pitkäjänteistä työtään 
suomalaisen puun puolesta yhdes-
sä taustatahojensa kanssa. Yhdes-
sä tehden ääni on laajempi ja kai-
kuu kauemmas. 

KIRJOITTAJA
MARTTA FREDRIKSON

Mikä yhdistää 
lasten metsäpäiviä, 
yhteiskunnallisille 
vaikuttajille suunnattua 
kutsukurssia ja koko 
kansaa tavoittavaa 
metsäistä radiomainosta? 

Martta Fredrikson aloitti Suomen 
Metsäsäätiön toimitusjohtajana 
maaliskuussa. Hänellä on yli kymmenen 
vuoden kokemus viestinnästä useamman 
metsäalan toimijan palveluksessa. 

KETOFORST Xtreme V2

KETO150 Karate Multi

UUTUUDET!

Jämsä 1.-3.9.

ÄLÄ ANNA 
KONEEN HYYTYÄ. 

POIKKEA 
MESSURAVINTOLASSA

Tilaukset ja 
tiedustelut tarjoiluista: 
finnmetko22@casseli.fi

FinnMetkon ravintolapalveluista vastaava Casseli Catering 
lataa niin messuvieraiden kuin henkilökunnan akut. Messu-
ravintolastamme löytyy vaihtoehdot isoon ja pieneen nälkään. 

Messuosastoille toimitamme 
monipuoliset ja maistuvat tarjoilut 
yrityksenne toiveiden mukaan:

•  kahvitukset lisukkeineen
•  makeat leivonnaiset
•  hodarit, sämpylät ja kolmioleivät
•  salaatit, cocktailpalat
•  virvoitusjuomat ja vedet
•  kylmäkaapit osastoille
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Maaliskuun lopussa Rakennustieto 
järjesti yhteistyössä Infra ry:n, 
Koneyrittäjien, Kuntaliiton se-
kä Rakennusinsinöörit ja -ark-

kitehdit RIA ry:n kanssa julkaisutilaisuu-
den, jossa esiteltiin yhdyskuntateknisten 
rakennusurakoiden kilpailuttamiseen laa-
dittu RT-kortti sekä käytiin lävitse hankin-
talain mahdollisuuksia.

Anne Valkonen kertoi, kuinka RT-kort-
tiin valittiin tietoisesti kaksi hankintamenet-
telyä: avoin menettely sekä neuvottelume-
nettely, koska RT-korttia ohjanneessa työ-
ryhmässä ne tunnistettiin toimiviksi ja tasa-
puolisimmiksi kortin tavoitteisiin nähden.

Valkosen mukaan RT-korttiin kirjoitettiin 
sisään myös ajatus siitä, että tilaajat käyttäi-
sivät hyödykseen markkinakartoitusta en-
nen hankintaa, jotta alueelliset yritykset oli-
sivat paremmin tietoisia hankinnoista ja ti-
laajilla olisi myös käsitys yritysten kyvyis-
tä ja resursseista.

– RT-kortissa otetaan kantaa soveltuvuus-
vaatimusten asettamiseen niin, että pienten 
ja keskisuurten yritysten osallistumista tar-
jouskilpailuihin ei rajoitettaisi liian tiukoilla 
soveltuvuusvaatimuksilla, kertoi Valkonen.

Koneyrittäjät ovat jo useamman vuoden 
pitäneet esillä sitä, että pienemmissä kun-
nissa tulee säilyä ammattitaito tilata ja kil-
pailuttaa yhdyskuntateknisiä rakennusura-
koita sellaisina kokonaisuuksina ja sellaisil-
la vaatimuksilla, että paikallisetkin yrittäjät 
voivat osallistua tarjouskilpailuun.

Lisäksi kuultiin kokemuksia katutöiden ja 
viherrakentamisen hankinnoista Lappeen-
rannassa, esiteltiin Väyläviraston käyttämä 
dynaaminen hankintamenettely sekä keskus-
teltiin vähähiilisyyden ja kiertotalouden ta-
voitteiden sisällyttämisestä hankintoihin ja 
viimeiseksi kuultiin lyhyt tietoisku päällys-
teiden ja tiemerkintöjen hankinnasta.

Kyse on siitä, kuinka edistetään sitä, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti osallistumaan 
tarjouskilpailuihin, kuvaili käsikirjoittaja Anne Valkonen Via Blanca Oy:stä lähtökohtaa RT-kortin taustalla.

Yleisimpiä esteitä tarjoamiselle

Alustajana tilaisuudessa toimi myös erityis-
asiantuntija Olli Jylhä, joka toimii julkisten 
hankintojen neuvontayksikössä Kuntaliitossa ja 
kertoi näkemyksiään, miksi pienet ja keskisuu-
ret yritykset karsastavat osallistumista julkisiin 
tarjouskilpailuihin. Jylhän esityksessä keskityt-
tiin siihen, mitä nykyinen hankintalaki mahdol-
listaa ja esitettiin muutamia suosituksia toimen-
piteistä, joita hänen mielestään tilaajien kannat-
taisi tehdä.

Jylhän mukaan kaikissa pienille ja keskisuu-
rille yrityksille tehdyissä kyselyissä nostetaan 
esiin seuraavat asiat:
• Hankinnan koko on liian suuri.
• Hankinnalle on asetettu liikaa ja/tai liian tiuk-

koja vaatimuksia.
• Tarjoaminen on vaikeaa ja/tai työlästä.
• Sopimusehdot (esimerkiksi maksuaikatau-

lu) ovat epäedulliset tarjoajalle.
• Tarjoajilla ei ole tietoa kilpailutuksesta.
• Tarjoajilla ei ole resursseja vapaana kilpai-

lutukseen tarjoamiseksi.
• Julkinen taho on liian jäykkä toimija kump-

paniksi.
Näihin eri syihin Jylhä esitti muun muassa 

seuraavia suosituksia, joita tilaajat voisivat tehdä.
– Aseta vain kummankin sopimusosapuolen 

kannalta tasapuolisia sopimusehtoja ja sido so-
pimus yleisiin sopimusehtoihin. Lisäksi kan-
nattaa muistaa pysyä yleisissä käytännöissä ja 
sen, että tarjoajia voi ohjeistaa tarjouspyyntö-
jen täyttämisestä tarkemminkin.

Tarjoajien huoleen tarjoamisen vaikeudesta 
ja työläydestä, Jylhä esitti keinoiksi muun mu-
assa sitä, että selvitykset tarkistettaisiin vain 
voittajalta, hankinta-asiakirjoissa käytettäisiin 
vakioituja osioita ja hankintailmoituksissa olisi 
tarjoajien kannalta riittävästi tietoa.

Pienyritysten kannalta olisi erityisen tärke-
ää, että myös tilaajat tajuaisivat tarjoamisen 

VILLE JÄRVINEN

kustannukset ja sen viemän ajan - ja yrittäisi-
vät pienentää niitä kaikin mahdollisin keinoin, 
totesi Jylhä.

– Tilaajien tulisi huomioida, että vain yhtä 
hankintamenettelyä varten tuotettava aineis-
to vie usein todella paljon tarjoajan resursseja.

Väylävirasto hankkii maanteiden 
tienpäällystysurakat dynaamisella 
hankintamenettelyllä
Vaikka tilaisuuden aiheena oli varsinaisesti 
yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden 
kilpailuttaminen pienten ja keskisuurten yritys-
ten näkökulmasta, niin siinä esiteltiin myös  
toinen  kiin nostava hankintamenettely: dynaa-
minen hankintajärjestelmä (DHJ).

Dynaamisesta hankintajärjestelmästä kertoi 
asiantuntija Ossi Saarinen Väylävirastosta. 
Väylävirastolla on käynnissä maanteiden pääl-
lystysurakoiden dynaaminen hankintajärjes-
telmä (2020–2024). Tämän lisäksi Väylävirasto 
hankkii erilaisia asiantuntijapalveluita, kuten esi-
merkiksi taitorakenteiden (siltojen ym.) tarkas-
tuksia dynaamisen hankintamenettelyn kautta.

Saarisen mukaan dynaaminen hankintame-
nettely on käytännössä täysin sähköinen han-
kintamenettely, joka poikkeaa avoimesta tai ra-
joitetusta hankintamenettelystä siinä, että sen 
sisällä voidaan tehdä lukuisia erillisiä hankin-
toja ja se on koko kestonsa ajan avoin uusil-
le tarjoajille.

Dynaaminen hankintamenettely soveltuu huo-
lellisella suunnittelulla ja asiakirjojen valmiste-
lulla erityisesti tavanomaisten, ja markkinoilla 
yleisesti saatavilla olevien tarvikkeiden, palve-
luiden ja urakoiden, kuten juuri päällystysura-
koiden hankkimiseen, Saarinen totesi.

Väyläviraston kokemuksien mukaan dynaa-
minen hankintajärjestelmä on helposti kilpailu-
tettava ja järjestelmään hyväksyttyjen tarjoaji-
en näkökulmasta helposti tarjottava.

Yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden 
kilpailuttamiseen on laadittu RT-kortti

Yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden 
kilpailuttaminen (RT 103309) -ohje on laadittu 

nimenomaan madaltamaan pienten ja keskisuurten 
yritysten kynnystä osallistua julkisiin kilpailutuksiin. 

(Kuva Seppo Saarelainen).

www.koneyrittajat.fi/datapankki

Yhteystiedot: Harri Grundström
harri.grundstrom@koneyrittajat.�, puh. 040 900 9427

Menestyjät
seuraavat

toimintaansa

Seuraa, tiedä, johda, menesty!

Datapankki_KY319.pdf   1   3.4.2019   9.17.31



24 25                           • 4/2022vuotta

hallissa. Tuusulanjärven urakan 
valmistuttua BigFloat 16/36 ko-
ne viedään hallille, jossa siihen 
on tarkoitus vaihtaa uusi pitkä-
puomi. Molemmissa isommis-
sa koneissa ulottuvuus on 16,5 
metriä, kun pienemmässä ko-
neessa se on 12 metriä.

Rannalla Eero Siltala lastaa 
Kuljetus ja Maanrakennus P. Sa-
lonen Oy:n pitkäpuomikoneella 
proomusta ruoppausmassan au-
toihin. Hän kertoo olevansa vielä 
opiskelemassa TTS:llä Rajamä-
essä maarakennuskoneenkuljet-
tajaksi, mutta opintojen olevan 
jo loppusuoralla. Nuoresta iäs-
tään huolimatta hän on perusta-
nut jo toiminimiyrityksen, jon-
ka nimissä hän on kaivukoneen 
puikoissa.

Ruoppaus Samppa Oy on tuore 
Etelä-Pohjanmaan Koneyrittäji-
en jäsenyritys. Koneyrittäjiin liit-
tyminen oli ollut jo jonkin aikaa 
Joni Nevalan mielessä.

Tuusulanjärven eteläpään 
ruoppauksen aloitti jo vii-
me syksynä Ruoppaus 
Tiimi Oy ja pakkasten 

lopulta saavuttua työt jouduttiin 
keskeyttämään talven ajaksi. Maa-
liskuun viimeisellä viikolla talven 
viimein hellitettyä otettaan, Ruop-
paus Samppa Oy tuli lopettamaan 
kesken jääneen urakan. Ruoppa-
us Tiimi Oy siirtyi vuoden vaih-
teessa tapahtuneessa yrityskau-
passa Joni Nevalan omistukseen.

Ruoppauksia Joni Nevala on 
tehnyt vuodesta 2018 asti, aluk-
si enollaan sekä Ossi Rissasel-
la, jotka puoliksi omistivat Ruop-
paus Samppa Oy:n. Kaksi vuotta 
sitten hankittuaan puolet yrityk-
sestä omistukseensa Jonista tuli 
yrityksen toimitusjohtaja. Viime 
vuoden vaihteessa hän sitten os-
ti loputkin yrityksestä. Ruoppaus 
Tiimi Oy:n toiminta tulee omista-
jan vaihdoksen myötä jossakin vai-
heessa päättymään ja ruoppaami-

nen jatkumaan Ruoppaus Samppa 
Oy:n nimissä. Yrityksellä on kolme 
ponttonikaivukonetta, joilla toimi-
tusjohtaja Joni Nevalan sanoin, saa 
mennä ympäri ämpäri Suomea.

Ruoppausmassa kuljetetaan 
proomulla rantaan
Tuusulanjärvellä ruoppausmassa 
lastataan proomuun, joka voi ottaa 
kuormaa 35-40 tonnia. Kuorman 
suuruudesta huolimatta, proomu 
liikkuu kuormattunakin melko 
kevyesti veneellä, jossa on vain 
40 hevosvoimainen perämoottori. 
Proomun siirtely tapahtuu alumii-
nisella veneellä puskien.

Kun proomu on puskettu ran-
taan, ruoppausmassa lastataan 
kuorma-autoihin Järvenpääläi-
sen Kuljetus ja Maanrakennus P. 
Salonen Oy:n pitkäpuomikaivu-
koneella. Kuorma-autoilla ruop-
pausmassat kuljetetaan Tuusu-
lanjärven keskivaiheilla sen län-

sipuolella sijaitsevan Seittelin kos-
teikon parantamiseen. Kosteikko 
on ollut liian syvä ja ruoppausmas-
san avulla sitä madalletaan, jolloin 
auringon valoa pääsee pohjaan as-
ti ja pohjakasvusto alkaa kehittyä.

Etelä-Suomessa kevään ruoppa-
ukset on tehtävä pääsääntöisesti 
huhtikuun loppuun ja Keski-Suo-
messa toukokuun loppuun men-
nessä. Syysruoppauskausi alkaa 
syyskuun alussa ja päättyy siihen, 
kun järvet jäätyvät.

Ruoppaaminen on 
reissuhommaa
Nevala kertoo rakentaneensa 
vähän reilun parin vuoden aikana 
kymmenkunta kosteikkoa Lappeen-
rantaan. Big Floatin operaattori, 
Soinissa asuva Henri Lehtomäki 
on ollut Ruoppaus Tiimi Oy:n palve-
luksessa jo kahdeksan vuotta. 

– Ruoppaushommissa on heti 
alussa päätettävä oikea työjärjes-

tys ja vesillä työskenneltäessä pi-
tää koneen työliikkeet miettiä ai-
na etukäteen, kertoo Henri Leh-
tomäki.

Hän myös lisää, ettei tahdo kah-
ta samanlaista rantaa olla ruopat-
tavana, mihin työn mielenkiintoi-
suuskin perustuu.

Vesillä työskentely eroaa maan-
päältä kaivamisesta siinä määrin, 
että ruoppaajat toteavat yhteen 
ääneen, ettei ole liikaa tekijöitä 
tähän hommaan. Ovathan ruop-
paukset aina reissuhommia, mi-
kä saattaa myös vähentää niiden 
mielekkyyttä.

Koneiden siirrot lavetilla tekee 
Virroilta oleva Kuljetus ja Urakoin-
ti J&J Saarinen Oy, jonka kanssa 
Nevala on tehnyt jo useamman 
vuoden yhteistyötä. Oman lavetin 
pitoa hän pitää liian kalliina ja tur-
haan pääomaa sitovana. Talvella 
järvien ollessa jäässä koneita kun-
nostetaan yrityksen Peräseinäjo-
ella sijaitsevassa 400 neliömetrin 

Tuusulanjärven eteläpään 
lintuvesialuetta 
parannetaan osana 
ympäristöministeriön 
Helmi-
elinympäristöohjelmaa. 
Järven eteläpäähän 
ruopataan väylästöjä, jotka 
toimivat lintujen pesimä- 
ja ruokailupaikkoina. 
Ruoppaus tehdään Big 
Float -ruoppauskoneella 
kauharuoppauksena. 
Ruoppausmassa nostetaan 
proomuun, jolla se 
kuljetetaan rannalle 
lastattavaksi kuorma-
autoihin.

MARKKU LESKINEN

Kosteikkojen rakentamista ympäri Suomea
 Ruoppaus Samppa Oy:n toimitusjohtaja Joni Nevala ja Big Floatin operaattori Henri Lehtomäki Tuusulanjärvellä maaliskuun lopussa.

Henri Lehtomäki lastaa ruoppauksessa 
syntyvän massan proomuun, joka veneellä 
työntäen siirretään rantaan.

Rannalla ruoppausmassa kuormataan 
autoihin.

Toistaiseksi vielä opiskelija Eero 
Siltala, tyhjentämässä proomua 
pitkäpuomisella kaivukoneella.
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konkreettisia koulutuksen kehit-
tämisehdotuksia. Työryhmässä 
oli laaja edustus, ihmisiä oli minis-
teriöistä, Opetushallituksesta, 
yrittäjistä, oppilaitoksista ja 
työntekijöistä. 

Työryhmän yhteinen näkemys 
oli, että metsäkoneenkuljettajakou-
lutukseen tarvitaan valtakunnalli-
nen pääsykoe, jolla arvioidaan so-
veltuvuus ja kykyä työskennellä 
metsäkoneenkuljettajana. Valinta-
koe nostaisi metsäkoneenkuljet-
tajan ammatin arvostusta nuor-
ten keskuudessa. Valintakoe oh-
jaa niukkoja koulutuksen resurs-
seja paremmin kohdistumaan mo-
tivoituneisiin opiskelijoihin. Samal-
la on myös yksilön kannalta rei-
lua ja inhimillistä todeta jo haku-
vaiheessa soveltumattomuus alal-
le esimerkiksi näkökykyyn liitty-
vän rajoitteen vuoksi sen sijaan, 
että nuoren valmistuttua ja ensim-
mäistä työpaikkaa hakiessa selviää 
ikävästi alalle soveltumattomuus.

Konedatan hyödyntämistä 
kehitettävä opetuksessa
Työryhmä näkee, että koneda-
tan käyttöönottoa oppilaskohtai-
sen ajoajan seurannassa on edis-
tettävä, sillä nykyisellään opis-
kelijakohtainen koneaika on 
liian pieni tuottaakseen työssä 
tarvittavaa harjaantuneisuutta. 
Osaltaan niukka koneaika johtuu 
heikentyneistä kone - ja henki-
löstöresursseista opetuksessa. 
Metsäkoulutus ry:n ja WinNovan 
yhteinen käynnistyvä kehittämis-
hanke tähtää juuri tähän kone-
datan parempaan hyödyntämi-
seen oppilaitoksissa, opiskelija-
kohtaisten konetuntien lisäämi-
seen ja sitä kautta laadukkaam-
paan opetukseen ja oppimiseen.

Metsäkoneenkuljettajakoulu-
tuksen korotetun yksikköhinnan 
kohdentuminen kuljettajakoulu-
tuksen käyttöön on pystyttävä tur-
vaamaan metsäkoneenkuljettaja-
koulutuksen lisäkurjistumisen es-

Kevään yhteishaussa 
ensisijaisten hakijoiden 

määrä metsäalan 
perustutkintoon paras 
kahdeksaan vuoteen

etsäalan koulutuksen vetovoima on meidän yhteinen 
tehtävämme. Mieluummin kannattaa tuoda esiin hyviä 
asioita ja mahdollisuuksia alasta. Tutkitusti nuorten 
koulutus- ja ammatinvalintaan vaikuttaa eniten oma 
perhe ja kaverit, se lähipiiri. Kannustan kaikkia alan 
tunnetuksi tekemiseen nuorten keskuudessa.

Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuuden kan-
nalta on tärkeää, että oppilaitosverkosto on koko 

maan kattava ja lähellä nuoria. Metsäkoneen-
kuljettajakoulutuksessa koulutuksen saavutet-
tavuus on tärkeää etenkin nuorille opiskelijoil-

le. Ammatillisen koulutuksen käytyään moni 
nuori toivoo työllistyvänsä lähelle kotiseutuaan. Metsäalan kou-
lutuksessa pitäisi tukea nuorten valmiuksia hakea työtä ja työl-
listyä myös kotiseudun ulkopuolelle. Työpaikkoja ja uramahdol-
lisuuksia on ympäri Suomen. 

Ajanmukaiset oppimisympäristöt ja opetusvälineet, kuten ka-
lusto ja tietojärjestelmät, parantavat metsäalan kuljettajakoulutuk-
sen vetovoimaa. Lisäksi on tärkeää kehittää opettajien ammatti-
taitoa ja oppilaitosten työelämäyhteistyötä. Laadukas ja työelämä-
vastaava koulutus markkinoi itse itseään nuorten keskuudessa. 

Metsäalan koulutuksen kehittämisehdotuksia

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 2020 metsätalou-
den koulutuksen kehittämisryhmän, jonka tehtävä oli miettiä KIRJOITTAJA: VILLE MANNER, TOIMINNANJOHTAJA, METSÄKOULUTUS RY

tämiseksi. Tähän opetusminis-
teriön pitäisi tarttua ja määrit-
tää ohjauskeinot, jotta rahoitus 
kohdentuu paremmin alan kou-
lutukseen.

Onko tulevaisuudessa 
kiinnostusta opettajaksi 
alalle?
Metsäkoneenkuljettajan amma-
tin osaavien työnopettajiksi 
hakeutuvien metsäkoneenkul-
jettajien opettajakoulutukseen 
pääsy ja vakinaiseksi palkkaami-
sen edellytykset on turvattava, 
sillä kokeneet metsäkoneenkul-
jettajat hallitsevat työn parhai-
ten. Kauemmin työskennelleillä 

Metsäalan perustutkintoon kevään 2022 yhteishaussa 
hakijoita oli 2100. Ensisijaisia hakijoita oli 616 ja 

aloituspaikkoja 637. Ensisijaisten hakijoiden määrä 
kasvoi 17 % verrattuna viime vuoteen. Yhteishaun 

tulos oli paras kahdeksaan vuoteen.

Nuorissa on tulevaisuus. Kuva: Sirpa Heiskanen, Koneyrittäjät ry

kuljettajilla on olemassa oman urakehityksensä kannalta mielenkiintoa 
opettamiseen. Tällä hetkellä pätevien opettajien saatavuudessa on haas-
teita. Tulevien metsäkoneenkuljettajien opettajien saatavuus on myös 
työelämän kannalta tärkeää. 

Puutavara-auton kuljettajakoulutus logistiikan koulutuksen 
osaksi
Puutavara-auton kuljettajakoulutus on tapahtunut osana metsä-
alan perustutkintoa tai logistiikan koulutuksen alla. Puutavara-
autonkuljettajakoulutukselle tulee tehdä selkeä profiilin nosto keskittä-
mällä se yhteen koulutusalaan. Raportissa ehdotetaan, että puutavara-
auton kuljettajakoulutus järjestetään jatkossa logistiikan koulutuksen 
alla. Puutavara-autonkuljettajakoulutus tulee nostaa omaksi osaamis-
alakseen, esim. logistiikan perustutkinto, puutavara-autokuljetuksen 
osaamisala. Tutkinnosta tulee karsia pois puutavara-autonkuljettajalle 
tarpeettomat osaamisalueet.

Metsätalouden koulutuksen kehittämistyöryhmän raportti: https://
mmm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-366-399-2
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Tarto Maamess 2022Tarto Maamess 2022

Tartossa kelit suosivat huhtikuun loppupuoliskolla toden teol-
la. Kaikki kolme näyttelypäivää olivat aurinkoisia ja lämpöti-
la oli 17 astetta, auringon paisteessa oli jo kuumakin.
Kävijöitä ilmoitettiin olevan noin 40 000 ja näytteilleasettajia 

noin 400. Maamess on maatalousnäyttely lypsykoneineen ja ruoka-
osastoineen. Maatalouskoneiden ohessa on myös maarakennus- ja 
metsäkoneita.
Komponenttien saatavuusongelmat hidastavat useiden kone- ja laite-
valmistajien tuotteiden valmistumista. Valmiita koneita saattaa jäädä 
riviin jonkin tärkeän komponentin hidastuneen toimituksen vuoksi. 
Joissakin tapauksissa koneita voidaan luovuttaa työmaille hieman 
vajaina, ellei kyse ole kovin merkittävästä osasta ja toimittaa sitten 
perässä loput osat.

Toimitusajat ovat yleisesti melko pitkiä, puolesta vuodesta yli vuo-
teen, riippuen koneesta tai laitteesta.

Venäjän peruuntuneet konetilaukset lyhentäisivät parhaimmillaan 
muualle toimitettavien koneiden toimitusaikoja. Lienee kuitenkin omat 
vaikeutensa, miten helposti kyseiset mallit voidaan saattaa muita mark-

kinoita vastaaviksi, ellei koneita voi toimittaa sellaisiin maihin joissa vaa-
timukset riittäisivät. Joillakin tämä on helpompaa ja joillakin vaikeampaa

Sähkökoneet ja hybridit

Maarakennuskonepuolella sähköiset koneet ovat pienempien koneiden 
osalta jo arkipäivää ja isompiakin on saatavilla sähköisinä ja hybrideinä. 
Metsäkoneissa tilanne on vaikeampi, kun ollaan metsäisissä olosuhteissa. 

Logsetin mainostama maailman ensimmäinen hybridikone ollut jo pa-
ri vuotta mallistossa, eli Logset 8H Hybrid hakkuukone.

Logsetin hybridissä on dieselmoottorin lisäksi sähkömoottori ja kon-
densaattoreita. Sähkömoottori toimii myös generaattorina. Kun diesel-
moottori kaipaa lisää voimaa, sähkömoottori tuottaa sitä nopeasti ottamalla 
energiaa kondensaattoreista. Silloin kun dieselmoottori ei tarvitse lisävoi-
maa, sähkömoottori muuttuu generaattoriksi ja lataa kondensaattoreita.

Koneella pystyy ajamaan tehokkaammin, kunhan kuski oppii käyttä-
mään hybridiä. Tuotantomäärä kasvaa ja polttoainetaloudellisuus koros-
tuu, kertoi Joonas Saloniemi Logsetilta.

1

2

5

4

2
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Maamess 2022 -näyttelyssä oli 
esillä maatalouspuolen lisäksi 
laajasti metsäkoneet sekä myös 
maarakennuskoneita.

Kuva 1
Pentin Paja Oy esitteli uutta nopeaa giljotiinikouraa. Naarva E25 on myynyt hyvin, 
kertoivat vasemmalla Mikko Häikiö ja oikealla Viron edustaja Alar Palatu Hydroline 
OU:sta Viljandista. Alhaalla näkyvä giljotiini tulee noin 30 cm eteenpäin samalla, 
kun se leikkaa puut poikki.

Kuva 2 
FinnMETKO konekisoistakin tuttu Ponssen kouluttaja, moninkertainen 
metsäkoneenkäytön suomenmestari ja maailmanmestari Hannu Vauhkonen, 
esittelemässä Ponsse Scorpionia ja uutta Future Cabinia, Ponssen Baltian alueen 
dealerin Baltic Agron osastolla.

Kuva 3
MTM Forestin perävaunuja jälleenmyy Suomessa Jatkone Oy. Vitali Kangur esitteli 
MTM Forestin 16 tonnin metsäperävaunua, jossa on MTM:n oma nosturi.

Maamess 2022 Tartossa toteutui 
pitkästä aikaa koronan jälkeen. 
Edellisestä onkin jo aikaa, se 
pidettiin vuonna 2019. 

Kuva 4
AFM-Forestin edustajat olivat osastolla esittelemässä muun muassa etualalla 
näkyvää AFM 35 kouraa. Vasemmalta Jari Lääperi AFM Forest, Tapio Hirvikoski 
Finnmetko ja Topi Iltola AFM-Forestin Mototarvikkeet.fi verkkokaupasta.

Kuva 5
Komatsu Forest Oy:n porukkaa Pirkkalasta Viron edustajan MFO 
OU:n osastolla. Vasemmalta toimitusjohtaja Jari Nurminen, myynti- ja 
markkinointijohtaja Tommi Virta ja tekninen tuki Samuli Ollila.

Kuva 6
John Deeren metsäkoneet olivat jälleenmyyjän Intracin osastolla JD 1510G 
ajokoneen ja 1070G hakkuukoneen voimin. Moisio Forestin energiakourien 
Waratah-yhteistyötä esitteli Micael Granlund Moisio Forestilta. JD 1510G 
ajokoneessa oli Moipu energiakoura.

TAPIO HIRVIKOSKI
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Sampo-Rosenlew oli esillä 
useammalla koneella, mutta tässä 

on erikoisempi 6-pyöräinen versio. 
Virossa muokatun HR46 koneen 

rakentaja on Tiit Siimussaar 
TS-Hydraulic OU:sta. Näitä on 

jo valmistettu kaksi kappaletta. 
Virossa kun ei valtion metsissä 
saa työskennellä 4-pyöräisellä 

koneella, kertoi Siimussaar.

Ramtec esitteli tuotteitaan, 
erilaisia kauhoja ja kouria sekä 
purkulaitteita. Ari Aumola kertoi, 
että yritys juhlii tänä vuonna 
20-vuotista toimintaansa. Kuvassa 
Hyteran 15 kuution kippikauha 
on myyty hakkeen kuormaukseen 
Lahteen.

KleenFuel polttoaineen 
esisuodatus. Suodatinpanos ja 
kotelo valitaan koneen mukaan.

Venäjän ja Baltian 
vientimyynnin 
myyntipäällikkö Markku 
Tuomikoski kertoi, että 
toimitusajat ovat nyt 
melko pitkiä. Tuomikoski 
on pitkän linjan toimija 
erityisesti Baltian maissa.

Prosilvan edustajat vasemmalta Heino Turk, 
Keijo Ojala ja koneista kiinnostunut Leo Uigru.
Esillä oli Prosilva S3 ja S5 koneet.

Metsis Oü:n omistaja/johtaja Ivo 
Jürgenson kertoi valmistavansa 
koneita tällä hetkellä pääasiassa 
Viron ja Balttian markkinoille. 

Marttiinin uudet jyrsimet soveltuvat 
esimerkiksi asfaltin aukaisuun 
kaapelointeja varten tai asfaltin 
jyrsimiseen isommaltakin alueelta, 
kertoi Miika Marttiini.

Finn Emulsiokylvökone sekoittaa säiliössä 
veden, ravinteet ja kylvettävät siemenet. 
Valmis liuos pumpataan muotosuuttimen 
lävitse kohteeseen. Hyvinkään Tieluiska 
Oy myy Finn-laitteistoja Suomen lisäksi 
myös esimerkiksi Baltian alueelle, kertoi 
Alexandr Shishinin. 

Rotator Eesti oli Hitacheilla näkyvästi esillä.

Logset 8H Hybridiä olivat esittelemässä vasemmalla 
Baltian myynnistä vastaava Toomas Liivak ja oikealla 
Joonas Saloniemi.

Virolainen Palmse on kasvanut yhdeksi 
euroopan suurimmista metsäperävaunu 
valmistajista. Laadukkaita tuotteita 
suomessa myy Hankkija.

Nisula N6 uutuus oli esillä messuilla, 
Nisula Forestilla on myös uusi 

myynti- ja markkinointijohtaja, 
Timo Savornin.

FinnMETKO 2022 osastolla vasemmalla Tiina 
Rajaniemi ja oikealla Mirva Revontuli kertoivat 
kiinnostuneille tulevasta FinnMETKOsta. 
Hyvin oli kiinnostusta FinnMETKOon kävijöinä 
sekä näytteilleasettajina. Useat Baltian 
maiden yritykset jo olivatkin varanneet 
paikkansa.

Dipperfox SC600 kantojyrsin esiteltiin JCB-
koneessa. Dipperfox pääpaikka ja tehdas 
on Pärnussa Virossa. Suomessa Dipperfox-
kantojyrsimiä myy Marakon Oy.

FinnMETKOn väkeä tutustumassa Maamess-
näyttelyyn, vasemmalta Katja ja Matti Siikki, 
Mika Jormakka, Pasi Mikkonen ja  
Mirva Revontuli.

KX-Tree KX210 ja KX280 energiapuukourat.
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www.finnmetko.fi
Jämsä 1.-3.9.

Tiesitkö nämä kuusi asiaa  
YEL-vakuutuksesta?

GET YOUR TICKET:
bauma.de/tickets

Boost your success: the construction machinery 
industry’s future begins at bauma. All the 
key players, trends and innovations in one place—
for your business success of tomorrow.

bauma, Munich,
October 24–30, 2022

THE HEARTBEAT 
OF OUR INDUSTRY

33rd Edition of the World’s Leading Trade Fair 
for Construction Machinery, Building Material 
Machines, Mining Machines, Construction 
Vehicles and Construction Equipment.

Contact: JPO FairConsulting
juha.pokela@jpofair.fi, Tel. +358 400 451-667
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1. YEL on yrittäjän sosiaaliturvan kivijalka

YEL on tärkein vakuutuksesi, koska se on koko sosiaaliturvasi perusta. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaaliturvasi taso van-
hempainpäivärahoista työttömyysturvaan lasketaan YEL-työtulosi perusteella. YEL-työtulo vaikuttaa esimerkiksi kaikkiin näi-
hin etuuksiin: 

• sairauspäiväraha 
• vanhempainpäiväraha 
• tartuntatautipäiväraha 
• työttömyysturva 
• ammatilliset kuntoutusetuudet 
• työkyvyttömyyseläke 
• perheen eläkkeet yrittäjän kuolemantapauksessa 
• tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskorvaukset 
• työeläke. 

2. Tärkeintä on oikein mitoitettu YEL-työtulo

YEL-työtulon vaikutus elämääsi yllättävissä tilanteissa on suuri. Siksi sen on aina oltava ajan tasalla. Työtulossasi tulee ottaa 
huomioon työskentelytuntiesi määrä, yrityksesi liikevaihto sekä toimintasi mahdollinen kausiluonteisuus. Voit ajatella, että työ-
tulo on se rahamäärä, jonka maksaisit toiselle, jos hän tekisi työsi. 

Alivakuuttaminen, eli työpanoksen arvoon suhteessa alimitoitettu YEL-työtulo, on yrittäjän ja tämän perheen toimeentulon 
kannalta riski. YEL-vakuutus vaikuttaa yrittäjän koko sosiaaliturvaan, joten alivakuuttamisen vaikutukset voivat yllättää. Siksi 
on erityisen tärkeää, että arvioit oman työpanoksesi realistisesti. 

Eläkeyhtiö vahvistaa aina yrittäjän lopullisen työtulon. Työtuloa vahvistaessamme huomioimme yritystoiminnastasi antama-
si tiedot sekä oman arviosi työtulostasi. 

3. YEL on elinikäinen vakuutus, joka tuo rahalle vastinetta

YEL on mainettaan parempi vakuutus. Se turvaa elämäsi yllättävien tilanteiden, kuten työkyvyttömyyden, varalta. Lisäksi sen 
kerryttämää eläkettä maksetaan elämäsi loppuun saakka – riippumatta siitä kuinka vanhaksi elät. Säästämiseen tai sijoittami-
seen sitä ei siis voi edes verrata, sillä se on nimensä mukaisesti vakuutus. 

4. Työttömyysturvalla on oma alarajansa

Työtulon alaraja on vähän reilu 8 000 euroa. Tämä minimityötulo ei kuitenkaan oikeuta automaattisesti työttömyysturvaan. 
Työttömyysturvalla on oma alarajansa, ja vuonna 2022 se on 13 573 euroa. Työtulosi tulee olla vähintään tämän verran, ja työs-
säoloehdon on täytyttävä, jotta voit saada Kelan peruspäivärahaa tai liittyä yrittäjän työttömyyskassaan (yrittäjakassa.fi) kerryt-
tääksesi ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Jos työtulosi on tämän rajan alapuolella, voi Kelasta hakea tarveharkintaista työ-
markkinatukea. 

5. Maksut voi vähentää verotuksessa

YEL-vakuutusmaksut voivat olla iso menoerä, mutta onneksi maksetut maksut voi vähentää verotuksessa. Silloin tosiasiallis-
ta maksettavaa jää vähemmän. Ja mitä suuremmat vakuutusmaksut, sitä pienempi tosiasiallinen maksuprosentti. 

6. Uusi yrittäjä saa alennusta

Aloittavana yrittäjänä saat 22 % alennusta YEL-vakuutusmaksustasi. Alennuksen saat yrittäjyytesi ensimmäisten neljän vuo-
den ajan. Jos yritystoimintasi päättyy aikaisemmin, voit käyttää jäljelle jääneen alennusajan vielä toiseen yrittäjäjaksoon. Kun 
ostat YEL-vakuutuksen Ilmarisesta, saat alennuksen automaattisesti käyttöösi.

Kuinka hyvin tunnet yrittäjän tärkeimmän vakuutuksen? Lue alta kuusi asiaa, jotka jokaisen yrittäjän tulee tietää YEL-vakuutuksesta.

 SANNA HAMADA, ILMARINEN

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

www.steelwrist.com

COMMITMENT TO 
EFFICIENCY

• Front Pin Lock - lisäturvallisuutta

• Parannetut virtausominaisuudet

• Teräsvaletut pikakiinnikkeet ja tiltrotaattorit

SQ täysautomaattinen pikakiinnike
Vaihda hydrauliset työkalut sekunneissa
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Koivulan työpaikka-alue tu-
lee vanhan Lahdentien var-
teen ja valmistuttuaan se 
parantaa yritysten sijoittu-

mismahdollisuuksia Keravalle se-
kä kehittää Keravan tonttitarjontaa. 
Lahdentielle Keravan kaupunki to-
teuttaa keskisaarekkeella varuste-
tun kanavoidun liittymän ELY-kes-
kuksen kanssa tehtävän sopimuk-
sen mukaisesti.

Maarakennustyöt omana 
työnä
Keravan kaupunki oli suunnitellut 
rakennuttavansa alueen kokonais-
urakkana. Mahdollisesti puutteel-
listen pohjatutkimustietojen vuoksi 
kaikki viime syksynä tulleet tarjouk-
set ylittivät roimasti talousarvioon 
varatun summan. Lopulta kaupunki 
päätyikin tekemään omana työnään 
kallionpinnan puhdistuksen ja siitä 
syntyvien maa-ainesten kuljettami-
sen samaan aikaan rakennettavaan 
meluvalliin. 

Työt alkoivat jo viime syksynä, 
sisääntulokadun alle jäävän alueen 
syväpilaristabiloinnilla. Kallionpin-
nan voimakkaan laskun vuoksi sta-
bilointipilareiden keskimääräiseksi 

pituudeksi tuli kuudesta seitsemään 
metriä ja niiden yhteispituudeksi 
kaikkiaan noin 18,5 kilometriä. 

Varsinaiset maarakennustyöt on 
aloitettu tämän vuoden alussa ja niitä 
on toteuttamassa neljän eri maara-
kennusliikkeen koneita, jotka kaik-
ki ovat tuntitöissä. Tuntitöiden te-
hokkuutta on voitu seurata asete-
tun päivittäisen työmäärätavoitteen 
mukaan.

– Me asetimme tavoitteen, minkä 
verran maita on siirrettävä työvuo-
ron aikana ja suurin piirtein tässä 
tavoitteessa on pysytty, kertoo Infra 
puolen rakennustöidenvalvoja Mik-
ko Moilanen Keravan kaupungilta.

Kallionpinnan taso vaihtelee alu-
eella voimakkaasti. Joissakin koh-
din kallion päällä on ollut vain ohu-
elti hiekkaista moreenia ja sitten 
on ollut koloja, joissa jopa 4-5-met-
riä paksulti vetelää savea. Moree-
nista on kuitenkin voitu rakentaa 
työmaateitä, joita pitkin savetkin on 
ollut mahdollista kuljettaa läjityk-
seen meluvalliin. Mikko Moilasen 
mukaan homma on sujunut hyvin, 
vaikka joka päivä on ollut ratkaista-
via haasteita. Vierailun aikana työ-
maalla oli töissä viisi kaivukonetta 
ja yhtä monta dumpperia.

Talven runsas lumentulo ja ihan 
oikeat lumimyräkät, haittasivat pro-
jektipäällikkö Jali Vahlroosin mu-
kaan jonkin verran työmaata.

Koivulan työpaikka-alue rakenne-
taan kahdessa vaiheessa; ensin val-
mistuu eteläinen osa ja myöhemmin 
pohjoinen. Alueelle tullaan rakenta-
maan Haukansiiven ja Haukanno-
kan kadut sekä niiden yhteyteen ke-
vyen liikenteen väylät. Myös kulku 
läheiselle luonnonsuojelualueelle 
mahdollistetaan pysäköintialueen 
muodossa. Meluvalli rakennetaan 
nyt kokonaisuudessaan alueen asu-
tuksen puoleiselle reunalle, jotta jo 
rakennustyön aikaiset meluhaitat 
ympäristölle olisivat mahdollisim-
man pienet.

Kallionlouhinta ja murskaus 
erillisurakoina
Louhintaurakoitsijaksi Keravan 
kaupunki valitsi tarjouksien perus-
teella Destia Oy:n. Louhinnoissa 
syntyvän louheen murskausurakoit-
sijaksi on valittu puolestaan Peab 
Industri Oy. Murskausurakan tekee 
mielenkiintoiseksi se, että louhintau-
rakasta jää merkittävä määrä ylimää-
räistä louhetta. Tämän louheen 

murskausurakoitsija hyvittää urakkaso-
pimuksen mukaisella hinnalla Keravan 
kaupungille ja murskauksen jälkeen 
on velvollinen kuljettamaan alueelta 
pois joko murskeena tai louheena. 
Murskausurakka alkaa aikaisintaan 
ensi syksynä. Ennen sitä Keravan 
jokeen laskevaan uomaan on raken-
nettava toinen laskeutusallas, jotta joen 
vesi samentuisi työn aikana mahdolli-
simman vähän. Jo nyt työmaa-alueen 
vedet laskevat jokeen ensimmäisen 
laskeutusaltaan kautta. 

– Tavoitteena tontille on löytää yk-
si toimija. Tämmöisille isoille tonteil-
le on Keravalla kysyntää ja tuleva toi-
mintaa saattaa liittyä vaikkapa logistiik-
kaan, kuvailee projektipäällikkö Ja-
li Vahlroos.

Kerava panostaa myös asuntoraken-
tamiseen ja Koivulan työpaikka-alueen 
kohdalla, tosin Lahden moottoritien ja 
Keravan vastakkaiselle puolelle on alka-
massa tulevan asuntomessualueen ra-
kentaminen. Vuonna 2024 Asuntomes-
sut järjestetään Jokilaakson Kivisillas-
sa, Keravan Kartanon alueella. Alueelta 
on matkaa Keravan keskustaan ja rau-
tatieasemalle noin puolitoista kilomet-
riä. Kunnallistekniikan rakentaminen 
alueelle on käynnistymässä ja messu-
kohteiden rakentaminen alkaa 2023.

Keravan kaupunki Keravan kaupunki 
panostaa asumiseen ja panostaa asumiseen ja 
työssäkäyntiintyössäkäyntiin

Keravan kaupunkitekniikka 
rakentaa Koivulan 
työpaikka-aluetta, 
joka valmistuttuaan 
parantaa yritysten 
sijoittumismahdollisuuksia 
Keravalle sekä kehittää 
kaupungin tonttitarjontaa. 
Kaupungin tavoitteena 
on mahdollistaa noin 
prosentin väestönkasvu ja 
työpaikkaomavaraisuuden 
kasvattaminen. Yritystontit 
auttavat kaupunkia 
kilpailemaan muiden 
lähikuntien kanssa sekä 
työpaikkojen tarjonnassa 
että houkuttelemaan 
uusia yrityksiä ja asukkaita 
Keravalle.

Projektipäällikkö Jali Vahlroos sekä Infra puolen 
rakennustöidenvalvoja Mikko Moilanen kertoivat työmaan 
edistyneen hyvin.MARKKU LESKINEN

Keravan kaupunki tekee kallionpinnan 
puhdistuksen maa-aineksista omana työnään.

Pitkäpuomikoneella otetaan vastaan maa-ainekset ja 
muotoillaan niistä meluvallia.

 Projektipäällikkö Jali Vahlroos osoittaa ensin rakennettavaa eteläistä osaa.



36 37                           • 4/2022vuotta

Caterpillar -laitteiden Suomen edus-
taja Avesco Oy:n päätoimipiste 
muutti Keravalle ja kaikki, Van-
taalla aikaisemmin olleet toimin-

not siirtyivät sinne 1.4.2022. Keravalla on 
nyt huippumoderni toimipiste, jonka viral-
lisia avajaisia vietetään 3.6.2022. 

Kolmen hehtaarin tontilla on rakennus-
pinta-alaa yhteensä 9000 m2, mistä pinta-
alasta 3 800 m2 on varattu Avesco Suomen 
keskusvaraston käyttöön. Uusiin korjaa-
mo- ja huoltotiloihin mahtuu koneiden 
koosta riippuen 16-24 konetta. Lisäksi sa-
malla tontilla sijaitsee lähes 600 neliöinen 
erillinen rakennus, joka pitää sisällään me-
talli- ja maalaustyöt sekä kaksi pesuhallia.

Keravalla ovat myös Avescon valtakun-
nalliset tukitoimet, kuten taloushallinto, 
yritysjohto, markkinointi, hankinta, logis-
tiikka, takuukäsittely, IT-tuki ja koulutus-
tilat. Keravan uusi toimipiste työllistää yli 
120 henkilöä eli noin puolet koko Aves-
con Suomen henkilöstöstä. Avescon vah-
van panostuksen taustalla on konsernin 
Suomessa näkemä myynnin ja palvelui-
den kasvupotentiaali.

Avesco Oulu

Oulussa Avecso Oy muutti puolestaan 
uusiin ja isompiin tiloihin 1.12.2021. 
Uusi osoite on Messipojantie 20, Oulun 
Toppilan kaupunginosassa. Suuremmat, 
noin 3000 m2 korjaamotilat mahdollista-
vat nopeammat koneiden varustelun läpi-
menoajat sekä huolto- ja korjaamokapasi-
teetin kasvattamisen. Korjaamon varus-
teisiin kuuluu nyt myös iso komponent-
tikorjaamo sekä tilava pesuhalli ja suuri 
varaosavarasto. Lisäksi käytössä ovat liik-
kuvat piirihuoltoautot, jotka palvelevat 
koko Pohjois-Suomen alueella. 

Korjaamolla oli käynnissä dumpperin 
Certified Rebuild. Maanrakennuskoneiden 
myyntijohtaja Matti Laaksonen kertoo, 
että dumpperin purkamisen jälkeen kaikki 
osat mitataan ja kasausvaiheessa kuluneet 
ja väsyneet osat vaihdetaan uusin. Dump-
perin moottori, vaihteisto ja hydrauliikan 
komponentit on korjattu uudessa kompo-
nenttikorjaamossa. Ennen koneen lopul-
lista kasausta uusilla pulteilla sen kaikki 
osat on maalattu. Tällaiselle korjatulle ko-
neelle CAT myöntää jopa takuun. Voi vain 
kuvitella kuinka paljon pienempi hiilijalan-
jälki tällaisella kunnostetulla koneella on 
uuteen koneeseen verrattuna. Avescolta 
voi ostaa myös työkoneelleen voimansiir-
tolinjan täyskunnostuksen uuden koneen 
hankkimisen sijaan.

Pihalla olleella Pyöräkuormaajalla CAT 
990 K oli ajettu 17 500 tuntia ennen Hollan-
nissa tehtyä Certified Rebuildiä.

Oulun toimipaikassa työskentelee kaik-
kiaan 27 henkilöä. Vaikka toiminta uusissa 
tiloissa on alkanut jo viime vuoden puolel-
la, olivat viralliset avajaiset Oikeiden Ko-
nepäivien yhteydessä 22.-23.4.2022. Kah-
den päivän aikana Avescolla vieraili yli 700 
henkilöä.

Avesco Kuopio

Kuopion Avescon koneiden myynti- ja 
vuokraustoiminnasta vastaava Hannu 
Jurvelin on tehnyt CAT -koneiden kaup-
paa jo lähes 25 vuotta. Myyntialueena 
hänellä on Pohjois-Karjala ja entisen 
Kuopion läänin alue.

Caterpillarin ongelmana vaihtokonekau-
passa on aikaisemmin ollut se, että koneil-
la on ajettu suuria tuntimääriä ennen kuin 
niitä vaihdetaan. Toisaalta se kertoo pal-
jon CAT-koneiden kestävyydestä, mutta 
tavallaan se myös vaikeutti vaihtokonei-
den myyntiä. 

– Rentin kautta alkoi tulla vähän ajettu-
ja vaihtokoneita. Tätä ennen ne yleensä 
olivat yli 15 000 tuntia ajettuja. Vuokraus-
toiminta pyöriikin nyt hyvin. Lähes kaik-
ki kaivukoneet ovat jo kesäksi vuokrattu, 
kun taas talvella vuokralla olleet pienet 
kuormaajat tulevat kesäksi pihalle takai-
sin, kertoo Hannu Jurvelin.

Hänen mukaansa vuokraustoiminta on 
tuonut myös paljon uusia CAT asiakkaita. 

Jurvelin kertoo Avescon tuovan maahan 
myös joitakin käytettyjä CAT-koneita, joille 
se voi kaupanteon yhteydessä antaa uuden 
todistuksen koneen CE-hyväksynnästä.

Vielä tämän vuoden syksyyn tai jopa vuo-
den vaihteeseen saakka Avescon Kuopi-
on toimipaikka sijaitsee Toivalassa, Kuopi-
osta hieman Joensuuhun päin. Uusi paik-
ka on kuitenkin jo päätetty Kuopion ete-
läpuolelle Kylmämäkeen, jossa tehdään 
Junttanin paalutuskoneita ja myös Pons-
sen Kuopion palvelukeskus sijaitsee. Kuo-
pion korjaamolla asentajia on kymmenkun-
ta ja kaksi asentajaa on kokoaikaisesti Sii-
linjärven kaivoksella.

Avesco Pirkkala

Tampereella Avesco muutti jo 15.12.2021 
Lempäälästä Pirkkalaan ja vahvisti samalla 
palveluorganisaatiotaan. Avesco Oy:n uusi 
osoite on Jasperintie 290 Pirkkalassa. Hyvin 
Tampereen ohitustielle näkyvät toimiti-
lat vastaavat paremmin asiakkaiden ja 
Avescon tarpeita etenkin korjaamohal-
lin osalta. Jatkossa kaikki Pirkanmaalle 
ja Keski-Suomeen menevät CAT-koneet 
varustellaan Pirkkalassa. Avesco Pirkkalan 
käytössä on myös neljä erikoisvarusteltua 
huoltoautoa, jotka palvelevat Cat-asiakkaita 
laajasti Tampereen ja Jyväskylän alueilla. 
Pirkkalan toimipiste työllistää yhteensä 
26 henkilöä.

Avescolla on Suomessa kaikkiaan kah-
deksan toimipistettä.

Avesco Oy, joka kuuluu Avesco Groupiin, aloitti 
CAT-liiketoiminnan Suomessa 1.1.2020. Avesco 
AG on edustanut Caterpillar tuotteita Virossa, 
Latviassa ja Liettuassa vuodesta 2016 saakka. 
Yhtiön historia ulottuu 150 vuoden päähän ja 
sen päämaja on Sveitsissä. Suomen Caterpillar 
liiketoimintojen oston myötä Avesco Groupin 
henkilöstömäärä kasvoi noin tuhanteen.

Avesco Oy myy ja huoltaa Caterpillar koneet Suomessa 

MARKKU LESKINEN

Mikko Salonen ja Mika Pulkkinen, jotka vastaavat konemyynnistä Lapissa ja Pohjanmaalla sekä 
maanrakennuskoneiden myyntijohtaja Matti Laaksonen Oikeilla konepäivillä Avesco Oulun pihalla. 

CAT on tuttu merkki 
Kuopion Avescon Hannu 
Jurvelinille. Hän on myynyt 
niitä jo lähes 25 vuotta

Avescon uudet toimitilat Oulun Toppilassa.
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kynästä

ASIANA JOTOIMISTO

SAMI SAARILAMPI
JURISTI
ASIANAJOTOIMISTO FENNO

Direktiivin vaatimusten vuoksi Suo-
messa uudistetaan ja muutetaan 
yrityssaneerauslakia. Ehdotettu-
jen muutosten on tarkoitus tulla 

voimaan viimeistään kuluvan vuoden heinä-
kuun aikana, mikäli esitykseen ei tule muu-
toksia lausuntokierroksella, missä se par-
haillaan on. Muutoksilla saneerauslainsää-
däntöön pyritään edistämään elinkelpoisen 
liiketoiminnan jatkumista sekä ennaltaeh-
käisemään ja välttämään maksukyvyttömyy-
den syntyminen mahdollistamalla riittävän 
aikainen saneerausmenettelyyn hakeutumi-
nen ja saneerausmenettelyn onnistuminen. 
Lisäksi ehdotettujen muutosten tarkoitukse-
na on sujuvoittaa ja nopeuttaa yrityssanee-
rausmenettelyyn hakeutumista ja vähentää 
tästä saneeraukseen hakeutuvalle yrityksel-
le aiheutuvia kustannuksia. Vaikka sanee-
rausmenettelyllä onkin siihen hakeutuval-
le toisinaan valitettavasti negatiivisia vaiku-
tuksia, on kokemuksemme mukaan riittä-
vän varhainen menettelyyn hakeutuminen 
saneerauksen onnistumisen kannalta tärkeä 

Yrityssaneerauslain uudistus – 
varhainen saneerausmenettely ja muut 
muutokset

ja vastuullinen ratkaisu, joka mahdollistaa 
yksittäisten ongelmien vuoksi maksuvaike-
uksiin ajautuneen yrityksen terveyttämisen. 
Toiveena olisikin, että varhainen saneera-
usmenettely otettaisiin liiketoimintaympä-
ristöissä hyvin vastaan, jotta elinkelpoiset 
yritykset saataisiin tervehdytettyä riittävän 
aikaisessa vaiheessa. 

KESKEISET UUDISTUKSET JA MUUTOKSET

Varhainen saneerausmenettely

Yrityssaneerauslain muutoksen myötä 
Suomen yrityssaneerauslainsäädäntö tuntee 
jatkossa kaksi erilaista saneerausmenette-
lyä; perusmuotoisen, jo voimassa olevan lain 
mukaista menettelyä vastaavan saneeraus-
menettelyn sekä uuden, varhaisen sanee-
rausmenettelyn. Jatkossa nämä toisistaan 
eroavat saneerausmenettelyt tunnetaan 
laissa nimillä perusmuotoinen saneeraus-
menettely ja varhainen saneerausmenettely. 
Perusperiaate molempien saneerausmenet-
telyiden osalta säilyy kuitenkin samana, eli 
molempien menettelyiden tavoitteena on 
taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen 
jatkamiskelpoisen yritystoiminnan terveh-
dyttäminen tai sen edellytysten turvaami-
nen ja velkajärjestelyjen aikaansaaminen.

Uuden varhaisen saneerausmenettelyn 
aloittamisen edellytyksenä on, että menet-
telyyn hakeutuva yritys uhkaa tulla maksu-
kyvyttömäksi. Maksukyvyttömyyden uhka 
toteutuisi, jos yrityksen taloudellisen tilan-
teen ja muiden seikkojen perusteella on en-
nakoitavissa, että yrityksellä on tulevaisuu-
dessa konkreettinen maksukyvyttömyyden 
riski. Maksukyvyttömyyden vaaran on siten 

Kesäkuussa 2019 
annettiin EU-direktiivi, 
joka asetti jäsenvaltioille 
vaatimukseksi mahdollistaa 
varhaisen vaiheen 
yrityssaneeraus ja tehostaa 
saneerausmenettelyä. 

oltava konkreettinen, mutta sen ei tarvitse 
olla akuutti. Lainmuutoksen jälkeen uhkaa-
van maksukyvyttömyyden perusteella voi-
daan siis aloittaa vain varhainen saneeraus-
menettely. Jo maksukyvyttömien yritysten 
tulee hakeutua perusmuotoiseen menette-
lyyn, joka voidaan jatkossakin aloittaa myös 
velkojien puoltojen perusteella.

Varhaisen saneerausmenettelyn esteek-
si ei nykyisistä säännöksistä poiketen muo-
dostu se, että on perusteltua syytä olettaa 
hakemuksen pääasiallisena tarkoituksena 
olevan velkojan perintätoimien estäminen 
tai muu velkojan taikka velallisen oikeuden 
loukkaaminen, tai että saneerausohjelman 
aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei ole 
edellytyksiä. 

Varhaisen saneerausmenettelyn esteinä 
ei sovelleta myöskään nykyiseen saneeraus-
lakiin sisältyviä ns. rikosesteperusteita. Sen 
sijaan perusmuotoisessa saneerausmenet-
telyssä sovellettaisiin edelleen jo nykyisin 
voimassa olevia edellytyksiä ja esteperus-
teita menettelyn aloittamiselle, joista olem-
me jo aiemmin kirjoittaneet. (Yrityssanee-
rausmenettelyn aloittamisharkinta – edel-
lytykset ja esteperusteet ) Uusi lainsäädän-
tö mahdollistaa myös siirtymisen varhai-
sesta saneerausmenettelystä perusmuotoi-
seen menettelyyn. 

Eräs merkittävä muutos varhaisessa sa-
neerausmenettelyssä verrattuna nykyiseen 
saneerausmenettelyyn on mahdollisuus jät-
tää saneerauslain mukaiset perintä-, ulosmit-
taus- ja maksukiellot määräämättä. Oletta-
mana on edelleen, että kyseiset kiellot mää-
rätään, mutta esimerkiksi tilanteissa, jois-
sa varhaisella saneerausmenettelyllä täh-
dättäisiin muuhun saneeraustoimenpitee-
seen kuin velkajärjestelyyn, ei saneeraus-

velkoja koskeville kielloille olisi tarvetta. Mi-
käli kiellot määrätään varhaisessa menette-
lyssä, ne ovat voimassa maksimissaan kol-
me kuukautta, jonka jälkeen niiden jatkami-
sesta tulee tehdä pyyntö tuomioistuimelle. 
Kiellot voivat olla varhaisessa menettelys-
sä voimassa maksimissaan 12 kuukautta. 

Saneerauksenvaraisten 
sopimusehtojen pätemättömyys
Yksi merkittävä yrityssaneerauslain uudis-
tus, joka koskee sekä varhaista että perus-
muotoista saneerausmenettelyä, on yrityssa-
neerauksen varalta laadittujen sopimusehto-
jen säätäminen lain nojalla pätemättömiksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sopi-
musehdot, jotka oikeuttaisivat irtisanomaan 
tai purkamaan sopimuksen, tai yksipuolisesti 
muuttamaan sopimusta yrityssaneeraukseen 
hakeutumisen tai menettelyn aloittamisen 
vuoksi, ovat pätemättömiä. Sopimusehdon 
pätemättömyys edellyttäisi, että sitoumus 
olisi annettu nimenomaisesti saneerauksen 
varalle mutta sopimusehto olisi lain nojalla 
pätemätön myös silloin, kun sopimusehto 
vastaisi vaikutuksiltaan tällaista saneerauk-
senvaraista ehtoa. Pätemättömyysvaikutus 
koskisi saneerauksenvaraisten sopimuseh-
tojen lisäksi myös saneerauksessa olevaa 
yritystä velvoittavia viranomaispäätöksiä. 

Konsernitilin käyttö ja päätösvalta 
saneerausmenettelyyn hakemisesta
Muut saneerauslain keskeiset uudistukset 
liittyvät konsernitiliin sekä yhtiöoikeudel-
liseen päätöksentekoon saneerausmenette-
lyyn hakeutumisesta. Sekä varhaisessa että 

perusmuotoisessa saneerausmenettelyssä 
poikkeuksiin maksukiellosta lisätään konser-
nitiliin liittyvä poikkeus, jonka mukaan selvit-
täjän päätöksellä voitaisiin kolmen viikon 
ajan saneerausmenettelyn aloittamisesta 
jatkaa maksujen suorittamista konserniti-
lijärjestelyyn kuuluvalle konserniyhtiölle 
maksukiellon estämättä. Selvittäjän päätök-
sen lisäksi edellytyksenä on, että maksujen 
suorittaminen on välttämätöntä saneeraus-
menettelyn jatkamisen edellyttämän velalli-
sen käyttöpääoman turvaamiseksi ja maksut 
ovat konsernin tavanomaisten maksukäy-
täntöjen mukaisia. Säännöksellä pyritäänkin 
turvaamaan saneerauksessa olevan konser-
niyhtiön käyttöpääomarahoitus siirtymäai-
kana ennen kuin korvaava järjestely konser-
nitilille on luotu. 

Lisäksi osana saneerauslainsäädännön 
uudistamista muutettaisiin myös osakeyh-
tiölakia ja osuuskuntalakia siten, että pää-
töksen yrityssaneeraukseen hakeutumises-
ta tekisi jatkossa lähtökohtaisesti osakeyh-
tiön ja osuuskunnan hallitus. Asia voitaisiin 
kuitenkin edelleen saattaa osakeyhtiössä 
yhtiökokouksen ja osuuskunnassa osuus-
kunnan kokouksen päätettäväksi. 

MUUTOSTEN VAIKUTUKSET 
JA VALMISTELUSSA OLEVAT 
MUUT MUUTOKSET 
SANEERAUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN

Edellä mainitut lakimuutokset ja niiden 
tavoitteet ovat oikeansuuntaiset, sillä koke-
muksemme mukaan yksi suurimmista 
esteistä onnistuneelle saneerausmenette-
lylle on se, että saneeraukseen hakeudutaan 

liian myöhään. Varhainen saneerausmenet-
tely mahdollistaa lähtökohtaisesti hieman 
kevyemmän pääsyn menettelyyn ja asettaa 
toisaalta vaatimuksen joutuisasta menette-
lyn läpiviennistä. Nähtäväksi jää, miten uusi 
varhainen saneerausmenettely otetaan sanee-
rauskäytännössä vastaan, mutta molempien 
saneerausmenettelyiden kannalta jatkossa-
kin tärkeintä on riittävän aikainen hakeutu-
minen menettelyyn.

Saneerauslainsäädännön uudistuksia 
on luvassa lähitulevaisuudessa lisää. Oi-
keusministeriön asettama yrityssanee-
raustyöryhmä on jättänyt 8.4.2022 lop-
pumietintönsä yrityssaneerauslain ke-
hittämisestä, joka on luettavissa https://
julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/
handle/10024/163984/OM_2022_18_
ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mietinnössä ehdotetaan saneerausmenet-
telyyn sujuvoittamista ja yksinkertaistamis-
ta menettelyn eri vaiheita karsimalla ja ke-
ventämällä, minkä lisäksi nopeutettuun me-
nettelyyn pääsyä helpotettaisiin ja saneera-
uksessa olevan yrityksen mahdollisuutta ir-
tautua sopimuksista laajennettaisiin. Mietin-
nössä ehdotetaan myös muutoksia, joilla py-
ritään ehkäisemään saneerausmenettelyyn 
liittyviä väärinkäytöksiä. 

https://www.fennolaw.fi/blogi/yrityssaneerausmenettelyn-aloittamisharkinta-edellytykset-ja-esteperusteet
https://www.fennolaw.fi/blogi/yrityssaneerausmenettelyn-aloittamisharkinta-edellytykset-ja-esteperusteet
https://www.fennolaw.fi/blogi/yrityssaneerausmenettelyn-aloittamisharkinta-edellytykset-ja-esteperusteet
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 Omapainoltaan 2630 kiloisen Maxus e-Deliver 9:n kantavuus on 870 
kiloa. Sähköautolle on vielä harvinaista, että sillä voi hinata perävau-
nua. Maxuksen perään voi kytkeä 1200 kilon painoisen perävaunun. 

Ohjaamoon nousu on helppoa hyvin sijoitetun tartuntakahvan ja 
riittävästi aukeavan oven ansiosta. Ajoasento on hyvä myös isommal-
le kuljettajalle. Autolla ajaminen on helppoa, kääntö virta-avaimesta, 
vaihdevalitsin eteenpäin ajoon ja menoksi. Väkevän tuntuinen 150 kW 
moottori vetää mainiosti. Auton ohjaamo on sisältää kaiken tarpeelli-
sen kuten korkeussäädöllä olevan kuljettajan istuimen, 10.1” näytön, 
ilmastoinnin ja selkeän mittariston, josta löytyy esim. rengaspainetie-
dot. Ohjaamon melutaso alhainen.

Moottorin 310 Nm vääntö riittää varmasti myös perävaunun vetoon, 
kunhan malttaa vaunua vedettäessä lähteä liikkeelle rauhallisesti, ettei 
rasita liikaa vetolaitteita, Auton latauksen sujuu pikalatauksella (DC 
20%-80%) reilussa puolessa tunnissa.
Maxus e- Deliver 9 avolava-pakettiauto sopii hyvin sen toimintasä-
teellä, noin 200 kilometriä tapahtuvissa kuljetuksissa. Saman alustan 
päälle voidaan rakentaa erilaisia muitakin päälirakenteita kuten peri-
teisiä pullakoreja. Kantavuutta voidaan lisätä huomattavasti rekiste-
röimällä auto N2-luokkaan kuorma-autoksi.

axus e-Deliver 9

Maxus e-Deliver 9
Akseliväli: 3760 mm.
Moottori/Voimansiirto: Sähkö
Huipputeho:150kW
Maksimi vääntömomentti: 310Nm
Vaihteisto: Yksi alennusvaihde
Vetotapa: Etuveto
Huippunopeus:100 km/h
Akkukapasiteetti: 65 kWh
Omapaino: 2630 kg
Kantavuus: 870 kg
Vetopaino: 1200 kg
Myynti: RSA Finland

Kiinalainen avolava

Kiinalainen avolava

Viime vuonna Norjalaisen RSA:n maahamme perustama tytäryhtiö 
aloitti Kiinalaisten Maxus sähköautojen maahantuonnin. Yrityksen 
ennakkoluuloton ja kokeilunluonteinen asenne on mahdollistanut 
tarjota tuotteitaan erilaisilla päälirakenteilla. Uusin tarjolla oleva 
tuote, on suurimman 9-sarjan autosta Pajakulman kanssa rakennettu 
avolavapakettiauto
SAKARI KOKKONEN
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Yrittäjä Toomas Jaadla omaa vuosien ko-
kemuksen pensasmustikan kasvatukses-
ta entisellä turvetuotantoalueella. Yrityk-
sen nimi on Sümbio OÜ. Tämä virolai-

nen Marjasoo sijaitsee lähellä Võrtsjärveä, joka 
tunnetaan Viron suurimpana sisämaan vesistönä. 

Toomas Jaadla osti suoalueen Neuvostoliiton 
valtiolta vuonna 1988. Vähitellen noin 20 hehtaa-
rin kokoiselle, entiselle turvetuotantosuolle on 
muodostunut toimiva pensasmustikan viljelyalue. 
Maanomistaja Toomas Jaadla kasvattaa sieme-
nistä mustikkapensaat. Pensasmustikat viihty-
vät happamassa maassa. Näin ollen turve on niil-
le hyvä kasvualusta myös kasvihuoneissa. Pen-
saita on istutettu käsityönä nevoille. Vaccinium 
myrtillys angustifolia -pensasmustikka kestää jo-
pa 35 asteen pakkasen. Myös Nordic blue -lajike 
tuottaa hyvin satoa. 

Marjasuolla turvekerroksen paksuus noin 2 
metriä. Kohteella on matalat naveromaiset ojat. 
Suon kuivatuksen pitää olla kunnossa. Pensas-
mustikka ei kuitenkaan viihdy liian kuivalla ei-
kä liian märällä kasvupaikalla. Mustikkapensaat 
on istutettu siten, että ajokäytäviä pitkin pääsee 
tekemään lannoitukset ja leikkaamaan pensaat. 
Lähtökohtaisesti turpeessa on hyvin typpeä, mut-
ta fosforista, kaliumista, boorista ja hivenaineis-
ta on puutetta.

Marjanpoiminta on käsityötä

Kasvukauden mustikkasato on voinut olla 6 000 
– 7 000 kiloa hehtaarilla. Hyvin hoidettu viljelmä 
tuottaa satoa vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä. 
Toimintamallissa kerääjät pyytävät maanomista-
jalta keruuluvat, keräävät itse marjat ja maksavat 
poimituista marjoista. Marjanpoiminta on käsi-
työtä mahdollisten apuvälineiden kanssa. Hinnat 
vaihtelevat, mutta hintataso voi olla noin pari euroa 
kilolta. Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelui-
den päällikkö, Marko Ämmälä pitää Marjasoon 
toimintamallia mielenkiintoisena ja toimivana. 

Lisäksi Etelä-Viron sääolot tuntuvat suosivan 
marjojen kasvatusta. Suomessa ei ole tiettävästi 
tiedossa vastaavaa, suuren mittakaavan toimin-
taa entisillä turvetuotantoalueilla. Toki mansik-
ka-, herukka- ja vadelmatiloja maassamme on.

Myös karpaloviljelyä on aloitettu marjasuol-
la. Karpalon kanssa on missä hyvänsä haasteita 
kuivina vuosina. Käytännössä karpalo viihtyy ja 
tuottaa marjoja, kun suon pohjavesipinta on 0-10 
cm:n etäisyydellä suon pinnasta. 

Hankkeet lisäävät osaamisen vaihtoa 
Viron ja Suomen välillä
Kirjoittaja osallistui Luonnontuotteista liike-
toimintaa eli SUVI-hankkeen opintomatkalle 
huhtikuun lopulla. Leader-ryhmä Kuudestaan 
päärahoittaa hanketta Ähtärin seudulla yhdessä 
Kyrönmaalla toimivan YHYRES-Leader -ryhmän 
kanssa. Suomen metsäkeskus ja Seinäjoen ammat-
tikorkeakoulu ovat hankkeen sisällöntuottajina. 
Yhteistyötä tehdään Põlvamaan Leader-alueen 
kanssa. Suomalaisilla on paljon oppimista viro-
laisilta luonnontuoteasioissa. 

Manner-Suomen maaseutuohjelman, Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskuksen ja yksityisten yri-
tysten rahoittama Makuja maakunnan metsis-
tä –hanke oli myös mukana matkanjärjestäjä-
nä. Suomen metsäkeskus johtaa hanketta, jos-
sa SeAMK on mukana. Matkan pääkohteena oli 
Tartu Maamess 2022 -näyttely tälläkin kertaa.

Marjasoo Marjasoo 
-pensasmustikkaa -pensasmustikkaa 
etelävirolaisella suollaetelävirolaisella suolla

TEKSTI JA KUVAT RISTO LAUHANEN, SEAMK

Viron opintomatkalla Marjasoolla 
vasemmalta lukien mm. Teadus ja 
Tegu OÜ:n toimitusjohtaja Lembit 
Lepasalu, metsänomistaja Pekka 
Salomäki, professori (emer.) Väino 
Poikalainen Teadus ja Tegu OÜ, 
Suomen metsäkeskuksen Marko 
Ämmälä sekä maanomistaja 
Toomas Jaadla.

Suomessa tutkitaan ja kehitetään turvetuotannosta 
poistuneiden alueiden ilmastokestäviä 
jälkikäyttövaihtoehtoja mm. maa- ja 
metsätalousministeriön Nappaa hiilestä kiinni -ohjelman 
rahoituksella. Ukrainan valitettava sotatilanne toki 
luo omat haasteensa suomalaiselle maankäytön 
suunnittelulle ruokaketjun, metsätalouden ja 
energiahuollon turvaamiseksi. Ruokaa nevalta -mallissa 
Etelä-Virosta löytyy mielenkiintoinen marjasuo, 
jolla pensasmustikan kasvatus on toiminut vuosia 
yhtenä turvesoiden jälkikäyttövaihtoehtona. Myös 
karpaloviljelyn tulokset tuntuvat lupaavilta.

Marjasoo on mielenkiintoinen paikka.

Karpaloviljelmä

Turve on hyvä 
kasvualusta 
pensasmustikalle.
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Nämä työt oli noteerat-
tu Neuvostoliitossa ja 
kun maan luoteisalueel-
la Petsamossa tarvittiin 

jatkuvasti lisää sähkövoimaa soti-
lastukikohtiin ja Murmanskin kau-
pungin tarpeisiin, jatkettiin yhteis-
työtä entistä suuremman hank-
keen parissa. Kuolan niemimaal-
la löydettiin hyvä paikka voima-
laitokselle Jäämereen laskevas-
ta Tuulomajoesta. Nuorttijärven 
niskalla olevassa koskessa oli kah-
den kilometrin matkalla putousta 
yli 30 metriä, voimakkaassa Patu-
nankönkäässä pelkästään 10 met-
riä. Paikka sijaitsi kuitenkin erit-
täin haastavassa maastossa, sillä 
alueelle noin 220 kilometriä Iva-
losta itään johti Suomen puolelta 
vain saksalaisten raivaama huono-
kuntoinen huoltotien pohja. 

Suomalainen 
työyhteenliittymä tien 
urakoitsijaksi
Voimalaitosurakka alkoi tien 
rakentamisella Raja-Joosepista 
Patunankönkäälle noin 170 kilo-
metrin matkalta ja sen toteutti 
vuonna 1961 Imatran Voiman 

tilauksesta Pellonraivaus Oy:n 
ja Insinööritoimisto Vesi-Pekka 
Oy:n muodostama työyhteen-
liittymä. Tiehankkeen raken-
nuspäällikkönä toimi DI Anton 
Ortamo, joka myöhemmin johti 
myös Saimaan kanavan rakenta-
mista. Ensimmäisenä rajan ylitti-
vät metsurit moottorisahoineen 
maaliskuussa, minkä jälkeen 
varsinaiset raivaus- ja rakennus-
työt kestivät seitsemän kuukautta. 
Työssä oli mukana kymmeniä 
työkoneita ja noin 80 kuorma-
autoa, lähinnä Lapin alueelta. 
Ajan kuvan mukaan työmaalla 
oli runsaasti myös jalkamiehiä 
ja suurimmillaan heinäkuussa 
1961 oli työmaan vahvuus yli 
700 suomalaista. Venäläiset ovat 
myöhempinä vuosina jatkaneet 
ja kunnostaneet tien turistikäyt-
töönkin sopivaksi Suomen rajalta 
Muurmanskiin. 

Vuosina 1962 – 1966 toteutet-
tu voimalaitoksen rakentaminen 
aloitettiin sulkemalla Tuuloma-
joen uoma puolitoista kilometriä 
pitkällä maapadolla. Padon vaiku-
tuksesta Nuorttijärven vedenpin-
ta nousi 32 metriä ja luonnonti-
laisena pinta-alaltaan 65 neliöki-

lometrinen järvi kasvoi yli kym-
menkertaiseksi. Patoaltaan tieltä 
hakattiin arviolta 4000 hehtaaria 
metsää ja puut ajettiin uutta tietä 
pitkin Suomen puolelle. Itse voi-
malaitos rakennettiin padon va-
sempaan reunaan ja sen sekä en-
tisen luonnonuoman väliin louhit-
tiin 7 x 12 metrin teräksisillä sek-
toriluukuilla varustettu tulvakana-
va. Osa voimalaitosrakennukses-
ta on maan päällä, mutta varsinai-
nen koneisto ja turpiinihalli sijait-
sevat syvällä kallion sisällä. Näin 
saatiin turpiineille n. 60 metrin pu-
dotuskorkeus ja Luoteis-Venäjän 
suurimman vesivoimalaitoksen te-
hoksi valmistumisvaiheessa 270 
MW. Voimalan 1300 metriä pitkä 
alakanava on myös alkuosaltaan 
tunneliin louhittua. 

Työkoneissa apu 
länsikalustosta
Maapadon ja alakanavan raken-
nustyöt ja työtunnelin louhinta 
käynnistyivät yhtä aikaa, sillä 
massat tarvittiin padon rakentami-
seen. Maapadosta tehtiin todella 
massiivinen, sillä sen korkeus 
on 50 metriä, pohjan leveys 200 

metriä ja harja 12 metriä. Pato 
rakennettiin peruskalliota peit-
tävän moreenikerroksen varaan 
ja tiivistyssydämeen tarvittava 
moreeni sekä suodatinkerrosten 
sora ajettiin alakanavasta. Louhe 
padon tukipenkereeseen ja verho-
uksiin saatiin eri louhintakohteista 
työn edistymisen mukaan. 

Työmaan alussa maansiirto- 
ja kuljetuskalusto oli urakkaso-
pimuksen mukaisesti pääosin neu-
vostoalkuperää, mutta tehon lisää-
miseksi tarvittiin apuja Suomes-
ta. Patoon ajettiin tavaraa kolmes-
sa vuorossa parin vuoden ajan ja 
kokonaismääriksi muodostui lä-
hes 4 milj. kiintokuutiota maita 
ja 750000 kuutiota louhetta. Lou-
hetta siirrettiin sekä venäläisillä 
Kraz- ja Maz-louheautoilla että La-
pin Kuljetuksen ja Ivalon KTK:n 
yhteensä yli viidelläkymmenellä 
kuorma-autolla. Raivaukseen ja 
penkkakoneiksi otettiin tutut Ca-
terpillarit suomalaisilta urakoitsi-
joilta. Tunnelilouhintojen alkaes-
sa sitten todettiin, että venäläisau-
tojen moottorit savuttivat niin ran-
kasti, ettei tunnelissa kukaan näh-
nyt mitään! Tilanteesta selvittiin 
suomalaiskalustolla ja myöhem-

Suuret historialliset maarakennuskohteet
Vesivoimaa rajan taakse – Ylä-Tuuloman voimalaitoksen rakentaminen

Valtion omistama Imatran 
Voima Oy oli sodan jälkeen 
toteuttanut suuret tehon 
lisäykset Imatrankosken 
vesivoimalaitoksella ja 
rakennuttanut Oulujokeen 
useita mittavia voimaloita 
tytäryhtiönsä Oulujoki 
Oy:n kanssa. Se toimi 
rakennusurakoitsijana 
myös Neuvostoliitolle 
vaihtokaupoilla siirtyneen 
ja saksalaisten vuonna 
1944 räjäyttämän 
Paatsjoen Jäniskosken 
voimalaitoksen 
kunnostustöissä. 
Jäniskosken voimala 
valmistui vuonna 1951 ja 
kolmen koneiston laitos 
tuotti valmistuessaan 30 
MW:n tehon. 
KALEVI KAIPIA

min Sisun valmistamilla nelivetoi-
silla kivilava-autoilla, jotka tilaaja 
työn jälkeen osti itselleen. 

Ala- ja tulvakanavan pääkuor-
mauskoneina olivat sähkökäyttöi-
set Ural-kaivukoneet 4 – 5 kuuti-
on pistokauhavarustuksella. Ala-
kanavan viimeistelyvaiheessa pai-
kalle saatiin Imatran Voiman tilaa-
ma amerikkalainen Lima 2400 -ko-
ne, jonka laahakauha oli Uralista-
kin suurempi. Kone tuli laivakulje-
tuksena Muurmanskin satamaan, 
mistä se siirrettiin osina työmaal-
la kasattavaksi. Myöhemmin Li-
ma-koneita oli käytössä Suomes-
sakin isoissa voimalaitoshankkeis-
sa ja Saimaan kanavalla. Tunne-
lilouhinnoissa porauskalusto oli 
länsimaista ja kuormauskonee-
na suomalaisten pyöräkuormaa-
jat sekä Landsverkin sähkökäyt-
töinen kuokkakaivukone kuuti-
on kauhalla. 

Varsinaisen rakennustyön lisäk-
si suomalaiset toteuttivat aluksi 
mittavan majoitus- ja huoltoalueen 
työmaan 3000 henkilön käyttöön. 
Tien valmistuttua aloitettiin syk-
syllä 1961 asunto-, huolto- ja kor-
jaamoparakkien pystyttäminen se-
kä vesi-, lämpö- ja viemäriverkos-

ton rakentaminen. Viipaleparak-
kien lisäksi suomalaisrakentajat 
toteuttivat myös pysyvään käyt-
töön tarkoitettuja paritaloja ja lii-
kekeskuksen voimalaitoksen tu-
levien työntekijöiden käyttöön. 
Myös näissä töissä suomalais-
ten yrittäjien kalusto oli merkit-
tävässä roolissa ennen kuin siir-
ryttiin soran ja louheen ajoon. 

Imatran Voima varustautui 
omalla korjaamoparakilla ve-
näläiskaluston huoltamiseen ja 
sitä työtä riittikin. Yksityisten 
kone- ja automiesten oli vaike-
aa saada kalustolleen korjaamo-
paikkoja ja niinpä työt tehtiinkin 
yleensä omin voimin ja ulkotilois-
sa, tosin Caterpillarin ja Volvon 
huoltoautojen ja huoltomiesten 
tukemana. Työn valmistumisen 
jälkeen neuvostokalusto palau-
tettiin tilaajalle ja luonnollisesti 
kunnossa olevana. Tämä teetti 
lisävaivaa suomalaisten korjaus-
miehille, sillä mm. 30 tehdasras-
voissa ollutta, käyttöön soveltu-
matonta puskukonetta piti myös 
”korjata” tarkastajien vaatimuk-
sesta. Työhön meni runsaasti 
miestunteja ja yksi uusi kone va-
raosiksi purettuna!

Ensimmäinen urakka Ylä-Tuuloman 
voimalaitoksen rakentamisessa oli vuonna 1961 
valmistunut tie Raja-Joosepista Nuorttijärvelle. 
Myöhemmin tie on jatkunut Murmanskiin asti. 

Mahtava, yli 1500 metriä patorakennelma Ylä-Tuuloman voimalaitoksella.

Kallioon louhittu tulvakanava on suljettu teräksisillä sektoriluukuilla. 

Ala- ja tulvakanavan louheen siirroissa käytettiin 
suomalaisautojen lisäksi neuvostovalmisteisia Kraz- ja Maz-
kiviautoja. Näillä tultiin toimeen sen jälkeen kun suomalaiset 
kuskit opetettiin ajamaan jäykillä vehkeillä, mutta tunnelin 
louhinnan alkaessa paksua savua päästävät kamppeet oli 
vaihdettava länsimaisiin. 

Neuvostoliitto toimitti voimalaitostyömaalle laajan kattauksen DT-144- 
puskukoneita, mutta ne piti käyttöön soveltumattomina palauttaa työn 
jälkeen käyttämättöminä tilaajalle. Suurin syy oli ilman hydrauliikkaa 
vaijerilla nostettavassa puskulevyssä, jota ei voinut painattaa alaspäin. 
Louhepenkan hoitaminen tai routaisen maan puskeminen ei onnistunut!

Nuorena miehenä 
Neuvostoliittoon 
voimalaitosta rakentamaan
Tämä kirjoitus perustuu pieksämäkeläisen Markku Honkosen 
Youtube-videoon, jonka hän on julkaissut 16.9.2013 ja se 
on edelleen kokonaan katsottavissa nimellä ”Ylä-Tuloman 
voimalaitoksen rakennustyö”. Olen saanut tammikuussa 
Markku Honkoselta luvan videon tietojen käyttämiseen ja 
lisäksi juttua on täydennetty aikalaisten kertomuksilla 60-luvun 
voimalaitostyömailta. 

Markku Honkonen aloitti parikymppisenä nuorukaisena työt Ylä-Tuuloman 
työmaalla tammikuussa 1962 ja ensimmäinen jakso Nuorttijärven rantamilla 
kesti syksyyn 1963, jolloin tekniikan opiskelut kutsuivat Suomessa. Kesät 
1964 ja 1965 Honkonen hankki opiskelurahoja Tuulomalla satojen muiden 
opiskelijoiden tapaan. Yhteensä kulkulupia työmaalle kirjoitettiin yli 20000 
ja parhaimmillaan yhtä aikaa paikalla oli 3000 suomalaista. Vuodesta 
1966 alkaen vuoteen 2004 asti Markku Honkonen työskenteli VR:n 
Pieksämäen konepajan palveluksessa ja on eläkepäivillään harrastanut mm. 
rautatiehistoriallista toimintaa.

Toinen mielenkiintoinen dokumentti Ylä-Tuuloman rakennusvaiheista on 
toimittaja Pasi Rutasen ohjelma Silminnäkijä-ohjelmasarjassa 11.9.1964. 
Ohjelma on nähtävissä Ylen Elävässä arkistossa nimeltään ”Ylä-Tuloman 
rakentajat”. Suosittelen vilkaisemaan!
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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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UITTOKALUSTO TAMPERE | Ahlmanintie 72 | 33800 Tampere | 03 222 5585 | tampere@uittokalusto.fi 

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

Prokop kahmarin pikakiinnike
Adapteri rotaattorin ja kahmarin väliin

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

Kysy lisää!

KONEYRITTÄJÄ 5/2022 Ilmestyy 23.6. Aineistopäivä on 1.6. 

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

tuote- ja palveluhakemisto

Ford Otosan siirtyy nyt E-
Transitin volyymituotan-
toon. Mallin kysyntä on 
ollut erittäin suuri ja yh-

tiö on vastaanottanut jo yli 5000 
E-Transitin asiakastilausta. 

E-Transit on maailman myy-
dyimman pakettiauton täyssähköi-
nen versio1 ja toimii Ford Pron lan-
seerauksen keihäänkärkenä Eu-
roopassa. Ford Pro sisältää katta-
vat ohjelmistot, lataus- ja huolto-
palvelut ja rahoitusratkaisut täy-
sin integroituina laajaan sähkö- ja 
polttomoottorimalleja käsittävään 
hyötyajoneuvomallistoon. Koko-
naisuus auttaa parantamaan yritys-
ten tuottavuutta ja kaluston hyö-
tykäyttöä, laskee kustannuksia ja 
antaa mahdollisuuden hallinnoida 
kalustoa yhden sähköiseen ja digi-
taaliseen aikakauteen suunnitellun 
alustan kautta. Palvelut lanseera-
taan Euroopan maissa eri aikaan.

Suuret investoinnit 
hyötyajoneuvojen 
sähköistämiseen
Vastatakseen tulevaisuuden 
sähköistettyjen Ford-mallien 
kysyntään ja kasvattaakseen 
tuotantokapasiteettia Ford Otosan 
investoi tuotantolaitokseensa 2 
miljardia euroa ja palkkaa noin 
3000 työntekijää lisää. Kocaelin 
tehtaalla valmistetaan myös 
seuraavan sukupolven Transit 
Custom -mallit. 

Täyssähköisen Ford E-Transitin 
asiakastoimitukset käynnistyivät; 
Ford Pro sähköistää tuottavuutta
7.4.2022 – Ensimmäiset täyssähköiset Ford E-Transitit ovat valmiina 
lähtöön eurooppalaisille asiakkaille Ford Otosanin tehtaalta Turkin 
Kocaelista. 

Ford jatkaa ikonisten Transit-
malliensa sähköistämistä asiakkai-
den eri tarpeisiin. Vuoteen 2024 
mennessä Transit-mallistoon liittyy 
neljä uutta täyssähköistä mallia E-
Transitin lisäksi Fordin siirtyessä 
kohti koko ajoneuvomyynnin nol-
lapäästötavoitetta ja hiilineutraali-
utta eurooppalaisissa tuotantolai-
toksissa, logistiikassa ja toimitus-
ketjuissa vuoteen 2035 mennessä. 

E-Transit – erittäin 
kilpailukykyinen ja 
suunniteltu parantamaan 
tuottavuutta
ETransitin mallisto erittäin kilpai-
lukykyinen ja laaja. Mallin sähköi-
nen toimintamatka on jopa 318 kilo-
metriä. Auton kehityksessä on 
otettu myös huomioon, että yritys-
ten on helppoa sähköistää kalus-
tonsa ja samalla parantaa tuotta-
vuutta Ford Pron tarjoamien palve-
luiden ansiosta. 

Fordilla on tällä hetkellä käyn-
nissä pilottiohjelma, jossa yhteen-
sä 60 esituotannon E-Transitia on 
käytössä asiakasyritysten tyypil-
lisessä päivittäisessä toiminnas-
sa Ranskassa, Saksassa, italiassa, 
Alankomaissa, Norjassa ja Iso-Bri-
tanniassa. Pilotoinnista saadun tie-
don perusteella on mahdollista op-
timoida Ford Pron tarjoamia tuki-
palveluita ja -tuotteita, jotta yrityk-
set voivat toimia mahdollisimman 
tehokkaasti ja tuottavasti. 

Sleipner uusi kesän 2021 
aikana koko DB-lavet-
tisarjansa ja on nyt jul-
kistanut kaksi aiem-

paa kapeampaa, patentoiduil-
la lastausrampeilla varustettua 
mallia, jotka ovat kantavuudel-
taan 80 ja 130 tonnia. Tuote-
sarja sai hyvän vastaanoton jo 
ennen kuin sitä ehdittiin edes 
lanseerata. Ensimmäisiä tila-
uksia on toimitettu Suomeen 
ja Afrikkaan. 

 – Uusilla lavettimalleilla ha-
lusimme vastata asiakkaidem-
me esiin tuomiin kehitystarpei-
siin. Meillä oli aiemmin esimer-
kiksi 120-tonninen malli, jota 
toivottiin kapeampana. Saimme 
kavennettua uuden DB130-mal-
lin leveydeltään alle 10 metriin 
ja DB80-mallin reiluun 8 met-
riin, ja samalla lisättyä niihin 
myös hieman enemmän kan-
tavuutta. Nyt mallit soveltuvat 
kapeammillekin kulkureiteille, 
Teijo Höylä Sleipnerilta sanoo. 

Keskustelut edellisen DB-
sarjan mallien toimittamisesta 
Afrikkaan käynnistyivät jo en-
nen pandemiaa, joten oli luon-
tevaa toimittaa kauppojen vii-
västyttyä asiakkaalle uuden sar-
jan mallit niiden lanseerausvai-
heessa. 

 Uutuutena malleissa on li-
säksi patentoitu lastausramp-
pi, joka myötäilee maan muo-

Sleipnerin uutta DB-tuoteperhettä on jo toimitettu Suomen 
lisäksi Afrikkaan, ennen kuin lavetteja ehdittiin edes julkaista

Sleipnerin uusi lavettisarja

toja. Ratkaisu vähentää huolto- ja 
korjauskustannuksia perinteisiin 
malleihin verrattuna sekä minimoi 
lastausrampin rasituksen lastauk-
sen aikana. 

 Päällepäin katsottuna modulaa-
riset lavetit ovat pitkälti samannä-
köisiä, eroja ovat lähinnä kanta-
vuus ja leveys. Mallin valinnassa 
ratkaisevaa on se, millaisia pus-
kukoneita on käytössä. DB80-la-
vetilla voi kuljettaa puskukoneita 
D10T/D375-kokoon asti ja vastaa-
vasti DB130-lavetilla puskukonei-
ta D11T/D475-kokoluokkaan asti. 

 – Nämä on suunniteltu siten, 
että ne toimivat kaikissa käyttö-
olosuhteissa, niin pakkasissa kun 
40 asteen helteissäkin. Koska kai-
voksia on ympäri maailmaa ja mei-
dän asiakaskuntamme on globaa-
li, on myös Sleipnerin tuotteiden 
toimittava luotettavasti kaikkial-
la. Huomioimme kaikissa raken-
ne- ja komponenttiratkaisuissam-
me sen, että niillä on pitkä käyttö-
ikä, edulliset elinkaarikustannuk-
set, hyvä saatavuus globaalisti, ja 
että ne ovat helposti huollettavis-
sa, Höylä toteaa. 

 Sleipnerin DB-sarja mahdollis-
taa nopean, turvallisen lastauk-
sen ja kuljetuksen, sekä tuo jous-
tavuutta päivittäiseen tuotannon 
suunnitteluun. Porat ja puskutrak-
torit voidaan noutaa ja toimittaa 
tehokkaasti suoraan sinne, mis-
sä niillä työskennellään. 

 DB130 Suomessa 

DB80 Burkina Fasossa. 
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Tuoreessa selvityk-
sessä todetaan, että 
liikenneinfrastruk-
tuurihankkeita on 

perinteisesti ajateltu hyvinä 
suhdannepolitiikan keinoina. 
Selvityksen mukaan liiken-
neinfrastruktuurin rakentami-
nen ei kuitenkaan yleensä lisää 
valtakunnallisesti työllisyysas-
tetta muun muassa siksi, että 
maa- ja vesirakentamisalalla on 
ennemminkin niukkuutta kuin 
ylitarjontaa työvoimasta.

Edelleen selvityksessä tode-
taan, että maa- ja vesirakenta-
misen työllisyys on ollut melko 
vakaata eri suhdannetilanteissa, 
mikä johtuu pitkällä aikavälillä 
suhteellisen tasaisesta julkisten 
infrastruktuuri-investointien ja 
infrastruktuurin kunnossapidon 
volyymistä.

Selvityksen johtopäätöksenä 
puolestaan todetaan, että liiken-
neinfrastruktuuri-investointeja 
ei ole perusteltua tutkia suh-
dannepoliittisina keinoina, ja 
siksi nykyistä parempi tieto 
investointien nettotyöllisyysvai-
kutuksista ei ole päätöksenteon 
kannalta tarpeellista. 

Valtioneuvoston julkaisusar-
jan ja selvityksen tavoitteena on 
tuottaa näkökulmia ajankohtai-
siin yhteiskunnallisiin kysymyk-
siin ja poliittisen päätöksenteon 
tueksi.

– Kun ensin suhdannepoliitti-
sin keinoin on onnistuttu tasaa-
maan maa- ja vesirakennusalan 
kapasiteetin käyttöä verraten ta-
saiseksi, on hämmentävää, kun 
johtopäätös on, ettei suhdanne-
politiikalla olisi ollut vaikutuksia 
alan kokonaistyöllisyyteen. Jos 
matalasuhdanteessa ei olisi 
tehty investointeja, alalla olisi 
varmasti ollut nyt toteutunutta 
enemmän työttömyyttä, väittää 
Koneyrittäjien Peltola.

Tietyöt eivät ole 
työllisyystöitä
Teitä ja ratoja ei rakenneta sen vuoksi, että 
maarakentajilla olisi töitä, vaan jotta yhteiskunnan muu 
toiminta tehostuisi ja yhteiskunnan muut osa-alueet 
toimisivat. Tämä maalaisjärkinen perustotuus hämärtyy 
tuoreessa Valtioneuvoston kanslian selvityksessä 
Liikenneinfrastruktuurihankkeiden rakentamisaikaiset 
vaikutukset työllisyyteen*, sanoo Koneyrittäjien 
toimitusjohtaja Matti Peltola.

Selvitys ei tarkastele eikä 
siten myöskään kiistä sitä, että 
infrastruktuurin rakentaminen 
edellyttää julkisen investointi-
menon lisäystä, mikä vaikuttaa 
taloudessa kokonaiskysyntään 
ja työllisyyteen. Välillisten vai-
kutusten seurauksena kokonais-
kysynnän lisäys on taloudessa 
tutkitusti suurempi kuin alku-
peräinen menolisäys.

IMF:n tutkimuksen (2014) 
mukaan infrainvestointien 
bruttokansantuoteosuuden 
yhden prosenttiyksikön nousu 
kasvattaa bruttokansantuotetta 
lyhyellä aikavälillä (toteutus-
vuonna) 0,4 prosenttia ja pit-
källä aikavälillä (neljä vuotta 
toteutuksesta) 1,5 prosenttia. 
Bruttokansantuotteen kasvu 
pienentää julkisen velan BKT-
osuutta.**

– Nyt selvityksen lukijalle pa-
himmillaan syntyy käsitys, että 
infrastruktuuri-investoinnit eivät 
olisi yhteiskunnallisesti kannat-
tavia investointeja, kun tarkas-
telussa käytetään  kyseenalaista 
näkökulmaa, sanoo Peltola

Lisätietoja: Matti Peltola, 
toimitusjohtaja, Koneyrittäjät 
ry, puh. 040 9009 412

Ville Järvinen, maaraken-
nusalan asiantuntija, Koneyrit-
täjät ry puh. 040 9009 424

Raportti: Liikenneinfrastruk-
tuurihankkeiden rakentamisai-
kaiset vaikutukset työllisyyteen 

PTT raportteja 249 Liikenne-
verkko ja kansantalous Abiad, A. 
ym. (2014). Is it Time for an Inf-
rastructure Push? The Macroe-
conomic Effects of Public Invest-
ment. World Economic Outlook: 
Legacies, Clouds, Uncertainties. 
International Monetary

Fund. October 2014. 75–114. 
Saatavilla:http://www.imf.org/
external/pubs/ft/survey/
so/2014/res093014a.htm.

Moni energialaitos 
on aiemmin pää-
tynyt surutta ve-
näläiseen hak-

keeseen perustellen valin-
taa tuontihakkeen kotimais-
ta edullisemmalla hinnalla. 
Pieneen hintaeroon tukeutu-
minen on ollut lyhytnäköis-
tä, sillä tuontihakkeeseen tur-
vanneet ovat menettäneet ko-
timaisesta tuotannosta synty-
vät aluetalous- ja työllisyysvai-
kutukset. 

– Energiapuun korjuu tuo 
työtä maakuntiin ja kotimai-
sen hakkeen käytöllä eurot 
jäävät hyödyntämään alueta-
loutta. Kotimaisella energialla 
on huoltovarmuuden ja oma-
varaisuuden lisäksi myös tä-
mä etu, Myller muistutti.

Kotimaisen energiapuun 
kysyntää lisää Venäjä-riippu-
vuudesta irtautumisen lisäk-
si turpeen käytön vähentymi-
nen. Senkin jättämää aukkoa 
energiapaletissa on paikattava 
kotimaisella metsähakkeella. 

Puun tuonnin tyrehtymi-
nen Venäjältä lisää myös aines-
puun tarvetta. Tulevina vuosi-
na puunkorjuu lisääntyy mil-
joonilla kuutiometreillä, sillä 
puuta hamuavat sekä metsä-

Venäläiseen hakkeeseen 
haksahtaneille haetaan 
kotimaasta korvaavaa 
polttoainetta – joko nyt 
saataisiin työt ja tulot jäämään 
maakuntiin?
Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on nostanut 
kotimaisuuden, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden 
uuteen arvoon Suomen energiakeskustelussa. Puun ja 
hakkeen tuonnin loppuminen Venäjältä asettaa myös 
venäläisen hakkeen aiemmin valinneet energialaitokset 
uuden eteen. –Kotimaiselle hakkeelle ja energiapuulle on 
nyt ottajia, totesi puheenjohtaja Teemu Myller Karjalan 
Koneyrittäjien vuosikokouksessa Polvijärvellä.

teollisuus että energiantuotanto 
tarpeisiinsa. 

– Jatkossa paine puunkorjuun 
lisäämiseen kasvaa, mutta lisäys 
on tehtävä hallitusti. Korjuukalus-
toa ja tekijöitä on riittävästi, lisä-
motteja saadaan syntymään vä-
hentämällä kausivaihtelua ja te-
hostamalla resurssien ympärivuo-
tista käyttöä.

Hallituksen varautumisen mi-
nisterityöryhmä päätti 7. huhti-
kuuta lisätä Kemera-tukea koti-
maisen metsähakkeen saamisek-
si. Myös puuterminaalien raken-
tamiseen luvattiin 40 miljoonan 
euron määräraha kotimaisen ha-
ketuotannon tukemiseksi. Lisäk-
si turpeen huoltovarmuusvarasto-
ja kasvatetaan.

– Tässä tilanteessa tarvitaan 
energiantuotannossa myös tur-
vetta avuksi. Se antaa sopeutumis-
aikaa hakkuiden hallitulle lisäämi-
selle ja kotimaisen energiapuun 
tarpeeseen vastaamiselle. 

Venäjän haketuonnin loppu-
misen aiheuttama energiava-
je on korvattava kotimaisin kei-
noin. Turpeen käyttö kotimaisen 
energiapuun rinnalla vähentäisi 
myös riskiä siitä, että ainespuuta 
ohjautuisi energiakäyttöön.

Lisätiedot: puheenjohtaja  
Teemu Myller, puh. 0400 933 946

Koneyrityksiä ja niiden toi-
minnan turvaamista ei pi-
dä unohtaa, kun tehdään 
varautumissuunnitelmia 

ja päätöksiä, joilla turvataan elin-
tärkeiden toimintojen toimivuutta, 
vaati puheenjohtaja Jussi Mikko-
la Pirkanmaan Koneyrittäjien vuo-
sikokouksessa Ylöjärvellä.

Tilastokeskuksen hintaseuran-
nan mukaan kevyen polttoöljyn 
hinta yli kaksinkertaistui vähän 
yli vuodessa. Polttoöljyn keskihin-
ta oli 77 senttiä litralta joulukuus-
sa 2020. Vastaavasti sen pumppu-
hinta maaliskuussa 2022 ylitti 160 
s/l. Vastaavasti dieselin hinta on 
noussut 130 sentistä/l reiluun 
220 senttiin/l eli nousua on noin 
70 prosenttia, mikä sekin on pal-
jon. Koneyrityksissä tarvitaan mo-
lempia polttoaineita työkoneissa 
ja autoissa. 

Polttoaineiden hinnannousut 
ovat olleet alkuvuonna poikke-
uksellisen suuria ja ennakoimat-
tomia, eikä yksittäinen koneyritys 
ole voinut niihin varautua. Poltto-
aineiden osuus koneurakointipal-
veluiden kokonaiskustannuksista 
on merkittävä. Polttoaineen hin-
nan voimakas nousu onkin ajanut 
koneyrittäjiä erittäin vaikeaan ta-
loudelliseen asemaan.

Koneyritykset ovat avainroo-
lissa yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaajina ja siksi nii-
den toimintakyvystä olisi yhteis-
työssä kannettava huolta. Kone-
yrityksiä ja niiden työkoneita käy-
tetään muun muassa väylien talvi-
hoidossa kuten lumenauraukses-
sa ja liukkauden torjunnassa, tei-
den kunnostuksessa sekä vesi- ja 
jätehuollon verkostojen rakenta-
misessa ja korjauksissa. Koneyri-
tysten varassa on myös metsäte-
ollisuuden puunkorjuu sekä tur-
vetuotantoalueilla turpeen nosto 
ja osin turpeen kuljetukset ener-
giateollisuudelle. Lämmöntuotan-
nossa metsähake on tärkeä polt-

Koneyritykset huomioitava 
varautumispäätöksissä 
Polttoaineiden hintojen nousu on uhannut lamauttaa 
yhteiskunnan toimintoja ja tukitoimia on vaadittu sekä 
niitä on myös päätetty valmistella. Kustannusten nousussa 
on jäänyt vähälle huomiolle, että kovimmat nousut 
on koettu työkoneissa käytettävän kevyen polttoöljyn 
hinnassa. Se on ajanut kustannuskriisiin koneyrityksiä, 
jotka pyörittävät monia yhteiskunnan peruspalveluita 
ja metsäteollisuuden raaka-ainehuoltoa ja kotimaisten 
kiinteiden lämmityspolttoaineiden tuotantoa. 

toaine ja sen tuotannossa koneyri-
tykset ovat avainasemassa. 

– Ruoantuotannossa maatalous 
on tärkeässä roolissa ja kun maa-
talouudelle luvattu valmisteveron 
palautuksen korottaminen toteu-
tetaan, on valmisteveropalautuk-
set ulotettava myös koneyrittämi-
seen; ainakin maataloudelle ura-
kointiin. Meillä on olemassa valmis 
lainsäädäntö, jonka soveltamisalaa 
laajentamalla ja palautusta korot-
tamalla voidaan helpottaa kustan-
nuskriisissä olevia koneyrityksiä 
sekä urakointipalveluja käyttäviä 
tiloja, Mikkola vaati.

Kustannuspainetta voidaan 
myös purkaa määräaikaisella polt-
tonesteiden veronalennuksella.

– Tällöinkin on tärkeää, että 
myös työkoneissa käytettävä ke-
vyt polttoöljy tulee veronalennus-
ten piiriin. Koneyritysten toiminta-
edellytyksiä parantavat varautumis-
päätökset olisivat tärkeitä varsin-
kin, kun koneyritykset unohdettiin 
jakeluvelvoitteen alentamista kos-
kevissa päätöksissä, Mikkola sanoi.

Kolmantena vaihtoehtona kus-
tannuskriisistä selviytymiseen 
on tehtyjen urakointisopimusten 
avaaminen. Yksityisellä sektorilla 
markkinat ovat jo reagoineet kus-
tannusnousuihin. 

– Koneurakoinnissa etenkin 
maarakennusalalla julkinen sek-
tori on tärkeä palveluiden ostaja. 
Siellä mennään liiankin herkäs-
ti tehtyjen sopimusten taakse ja 
reagointiherkkyys avata sopimuk-
sia pitäisi olla parempi toiminta-
olosuhteiden muuttuessa rajusti. 
Tuotantoketjujen pysymisestä toi-
mintakykyisenä isojenkin shokki-
en vaikuttaessa on pidettävä huo-
li, Mikkola sanoi. 

Lisätietoja: Jussi Mikkola, pu-
heenjohtaja, Pirkanmaan Kone-
yrittäjät, 040 587 7201

Simo Jaakkola, varatoimitus-
johtaja Koneyrittäjät  puh 040 9009 
414 

Metsäkonealan hyvän ky-
syntänäkymän takana 
on monta syytä. Venä-
jän aloittama sota Uk-

rainassa lopettaa puun tuonnin Ve-
näjältä ja toisaalta poistaa venäläi-
siä metsäteollisuustuotteita eten-
kin meille tärkeiltä Euroopan mark-
kinoilta. Metsäteollisuuden tuot-
teiden kysynnän kasvu, teollisuu-
den investoinnit kuiduttavaan teol-
lisuuteen ja sahoihin, turvetuotan-
non vaikeudet ja puun tuonnin vä-
heneminen lisäävät puunkorjuuta 
Suomessa. 

Ukrainassa riehuvan sodan myö-
tä kotimaisuuden, toimitusvarmuu-
den ja huoltovarmuuden merkitys 
korostuu. Puun tuonnin ja turpeen 
käytön korvaaminen lisää tulevi-
na vuosina puunkorjuuta miljoonil-
la kuutiometreillä, sillä puuta ha-
muavat sekä metsäteollisuus et-
tä energiantuotanto tarpeisiinsa. 

– Paine hakkuiden lisäämiseen 
on iso. Tässä positiivisessa kysyn-
tätilanteessa tarvitaan myös turvet-
ta avuksi. Turve antaisi sopeutu-
misaikaa hakkuiden hallitummal-
le lisäämiselle. Vähentämällä hak-
kuupainetta turpeen avulla voim-
me helpommin pitää huolta myös 
metsien monimuotoisuudesta, Ku-
lojärvi sanoi.

Näkymä on hyvä, jos vain 
kustannuskriisistä selvitään
Venäjän aloittama hyökkäyssota 
Ukrainassa räjäytti puunkor-
juuyrityksissä jo viime vuoden 
puolella havaitut kannattavuus-
ongelmat kustannuskriisiksi. 
Koneurakoinnin kustannukset, 
etenkin polttoainekustannukset, 
räjähtivät syliin. Muutamassa 
kuukaudessa keskellä kiivainta 
puunkorjuukautta työkoneiden 
polttoaineiden hinnat nousivat noin 
60 prosenttia. Kassakriisi oli valmis 
monessa koneyrityksessä.

– Metsäalan kunniaksi on nyt 
todettava, että koneyritysten pal-
veluita ostavat asiakkaat ovat pää-
osin ymmärtäneet tilanteen vaka-

vuuden. Ne ovat olleet valmiita avaa-
maan urakointisopimuksia ja sopi-
neet urakointisopimusten hintaeh-
tojen muuttamisesta kesken sopi-
musten voimassaolon, jotta akuuttia 
kriisiä on saatu osittain laukaistua 
ja suoranaisia konkursseja on väl-
tetty. Koneyrittäjien tekemän kyse-
lyn mukaan useimmissa asiakasta-
hoissa on reagoitu kustannusten ri-
peään nousuun. Yrittäjien vastaus-
ten perusteella polttoaineiden hin-
nannousun aiheuttamista kustan-
nusnousuista on saatu näin katettua 
50–70 prosenttia, Kulojärvi sanoi.

– Vastuullisesti toimiva asiakas 
katsoo myös tulevaisuuteen ja var-
mistaa omalta osaltaan, että palve-
lua tuottavalla yrityksellä on aidot 
mahdollisuudet pysyä pystyssä ja 
kehittää toimintaansa, Kulojärvi 
muistutti.

Puunkorjuualalla kuten laajem-
minkin luonnonvara-alalla on tyy-
pillistä, että palveluita tuottaa suu-
ri joukko pieniä yrityksiä ja heidän 
asiakkainaan on isoja yrityksiä. Met-
säalalla puunkorjuuyritykset tuotta-
vat eniten palveluita globaalisti toi-
mivalle metsäteollisuudelle. Tässä 
markkina-asetelmassa isot yritykset 
pitkälti sanelevat urakoinnin ehdot, 
ne neuvottelevat urakointihinnat ki-
reiksi ja tyypillisesti hinnantarkis-
tukset on sovittu tapahtuvan melko 
harvoin – kenties kerran vuodessa.

Alalla yleisesti käytössä olevat pit-
kät sopimukset harvoin tapahtuvi-
ne hinnantarkistuksineen johtavat 
siihen, että kustannusten noustessa 
nopeasti urakoinnin kannattavuus 
myös heikkenee nopeasti.

– Urakoinnin hintojen sitominen 
kustannusindekseihin olisi oiva kei-
no hallita kustannusnousujen aihe-
uttamaa riskiä yritysten välisissä so-
pimuksissa. Metsähallituksen osal-
ta näin jo toimitaankin. Jotakin täl-
laista nopeasti reagoivaa järjestel-
mää tarvittaisiin laajemminkin luon-
nonvara-alalla, niin metsä- kuin maa-
talouspuolellakin, Kulojärvi sanoi.

Lisätietoja: Kimmo Kulojärvi, 
puheenjohtaja Lapin Koneyrittäjät,  
puh. 0400 260 859

Edessä mittavat savotat - 
kustannuskriisi on ratkaistava 
ensin
Puunkorjuu ja -kuljetusyritysten palveluiden kysyntä lähivuosina 
näyttää hyvältä, kun kotimaan puun käyttö kasvaa useistakin 
syistä. Metsäalalla on jälleen mahdollisuus luoda työtä ja 
hyvinvointia, mutta se edellyttää, että käsillä oleva kustannuskriisi 
selätetään, sanoi Lapin Koneyrittäjien puheenjohtaja Kimmo 
Kulojärvi yhdistyksen vuosikokouksessa Rovaniemellä.

Jämsä 1.-3.9.
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Yhdistymisen myö-
tä W Rent -kone-
vuokraamo tarjo-
aa kattavasti ko-

neita eri toimialoille. Va-
likoimasta löytyvät neljän 
vahvan segmentin koneet: 
maanrakennus, maatalo-
us, ympäristönhuolto sekä 
trukit ja sisälogistiikka. W 
Rentin tarjoamaa yhtä laa-
jaa konseptia ei ole aiemmin 
löytynyt markkinoilta maa-
hantuojaorganisaation toi-
mesta. ”Uudistunut W Rent 
-konsepti vahvistaa Wihu-
ri Teknisen Kaupan tarjoa-
maa vuokramarkkinoille ja 
tarjoaa asiakkaalle jatkos-
sa neljän vahvan segmen-
tin koneet yhden katon al-
ta. Nopea palvelu, ammat-
titaitoinen myyntihenkilös-
tö ja laadukkaat koneet ovat 
avaimia, joilla olemme lu-
nastaneet asemamme alan 
kärkiosaajien joukossa ja 
nyt laajemmalla tarjonnal-
la pystymme entistä parem-
min palvelemaan asiakkai-
tamme”, sanoo W Rentin 
vuokrausliiketoimintajoh-
taja Matti Taimisto. 

W RENT - Konevuokrauksen 
markkinoille uusi konsepti

Wihuri Oy Teknisen Kaupan W Rent sekä RealMachineryn 
RealRental yhdistävät vuokraustoimintansa 14.4. 
alkaen. Jatkossa RealRentalin sekä Teknisen Kaupan 
konevuokrauksen palvelut löytyvät yhden W Rent 
-brändin alta. E-Transit Custom aset-

taa uuden mittapuun pa-
kettiautojen tonniluok-
kaan Euroopassa ja hel-

pottaa ajoneuvokaluston vaihta-
mista täyssähköiseksi. Kyseessä 
on Ford Pron toinen täyssähköi-
nen hyötyajoneuvomalli aiemmin 
lanseeratun E-Transitin jälkeen – 
ja ensimmäinen neljästä uudes-
ta täyssähköisestä hyötyajoneu-
vosta, jotka Ford Pro esittelee vuo-
teen 2024 mennessä. 

Euroopan myydyimmän paket-
tiauton 1,2 seuraajan suunnittelus-
sa on alusta alkaen otettu huomi-
oon, että se toimii saumattomas-
ti Ford Pro -ekosysteemin tuotta-
vuutta parantavien ja yrityksille li-
säarvoa tuovien ratkaisujen kans-
sa. Ford Pro -palveluihin kuulu-
vat ohjelmistot, lataus, huollot ja 
rahoitus kätevästi yhden alustan 
kautta. Ford Pro -palveluiden si-
sällöt ja lanseerausaikataulut vaih-
televat maittain. 

Täyssähköinen E-Transit Cus-
tom on avainasemassa Fordin ta-
voitteessa saavuttaa Euroopassa 
uusien autojen myynnin nollapääs-
töisyys ja toimintojen hiilineutraa-
lius vuoteen 2035 mennessä. 

Tinkimätöntä suorituskykyä 
tyylikkäässä paketissa
E-Transit Customin arvioitu 
toimintamatka on jopa 380 kilo-
metriä 3 ja lataus onnistuu nopealla 
DC-latauksella. Mallissa on lisäksi 

Ford Pro julkistaa täyssähköisen 
seuraajan Euroopan myydyimmälle 
pakettiautomallille – esittelyssä 
täysin uusi Ford E-Transit Custom
9.5.2022 – Ford otti tänään seuraavan suuren askeleen matkallaan 
kohti sähköistä tulevaisuutta, kun Ford Pro julkisti ensimmäiset 
tiedot täysin uudesta täyssähköisestä E-Transit Customista. 

täysi vetokyky. E-Transit Customissa 
vakiona olevan FordPass Connect 
-modeemin ansiosta liitettävyyspal-
velut ovat aina käytettävissä, mikä 
auttaa parantamaan yrityksen tuotta-
vuutta ja autojen hyötykäyttöä.

E-Transit Customin suunnittelus-
sa on huomioitu asiakkailta saatu pa-
laute auton käytettävyyden ja käyttö-
kokemuksen parantamiseksi entises-
tään. Malliin on muun muassa saata-
vana valinnaisvarusteinen ProPower 
Onboard -järjestelmä, jonka avulla 
autosta saa otettua virtaa työkaluil-
le, valoille ja muille laitteille. 

Suuret investoinnit sähköauto- 
ja akkuvalmistukseen
Ford ilmoitti aikaisemmin tänä 
vuonna, että yhtiö tuo Euroopan mark-
kinoille E-Transitin lisäksi neljä uutta 
täyssähköistä hyötyajoneuvomallia 
vuoteen 2024 mennessä. Mallit ovat 
Transit Custom ja Transit Courier 
-pakettiautot ja Tourneo Custom ja 
Tourneo Courier -tila-autot. 

Kaikki Transit Custom -mallit val-
mistetaan Turkin Kocaelissa Ford 
Otosanin tehtaalla, jonka muutos-
töihin on investoitu kaksi miljardia 
dollaria. 

Lisäksi Ford, SK On Co., Ltd. and 
Koç Holding allekirjoittivat äskettäin 
yhteisymmärryspöytäkirjan akkuja 
valmistavan yhteisyrityksen perus-
tamisesta. Akkuvalmistus on tarkoi-
tus aloittaa vuosikymmenen puolivä-
lissä vuotuisen kapasiteetin ollessa 
30 – 45 Gigawattituntia. 

Nykyinen työkonei-
den dieselmootto-
reiden EU Stage 
V -päästöstandar-

di edellyttää yli 19 kW:n te-
hoisiin moottoreihin kataly-
saattoria ja hiukkassuodatin-
ta, ja Avant tuo nyt ensimmäi-
senä maailmassa markkinoille 
600-sarjan kokoluokkaan täl-
laiset kuormaajat.
• Avant 645i ja 650i -mallit ovat 

kompaktit yli 26 hv:n kuor-
maajat, jotka ovat Stage V - ja 
Tier 4 Final -päästöstandardi-
en mukaiset.

• Yksinopeuksinen 645i ja kak-
sinopeuksinen 650i on varus-
tettu Kubota V1505-CR-TE5-
dieselmoottorilla. Nelisylinte-
risen, 1498 cm3 turboahdetun 
common rail -moottorin teho 
on 33 kW / 44 hv. Hapetuska-
talysaattori ja hiukkassuoda-
tin hoitavat pakokaasujen jäl-
kikäsittelyn, eikä lisäaineita 
(AdBlue) tarvita.

• Työhydrauliikan maksimiöl-
jyntuotto on jopa 75 l/min, 
mikä on ainutlaatuista tä-
män kokoluokan kuormaa-
jassa. Sen ansiosta uusien ko-

neiden kanssa voi käyttää lähes 
kaikkia hydraulimoottorikäyt-
töisiä Avant-työlaitteita täydel-
lä teholla. Avant-kuormaajilla 
on yli 200 työlaitteen valikoima.

• Avanteissa on perinteisesti käy-
tetty hydrostaattista voimansiir-
toa neljällä hydraulimoottoril-
la, ja näin on myös 600-sarjas-
sa. Avant 645i on varustettu 
1-nopeusmoottoreilla (suurin 
ajonopeus 13 km/h), kun taas 
650i:ssä on 2-nopeusmoottorit 
(suurin ajonopeus 25 km/h).

• 1620/1630 kg:n omapainon an-
siosta kuormaajia on helppo kul-
jettaa. Kevyet koneet ovat hel-
lävaraisia nurmikolle ja muille 
työskentelyalustoille.
Avoin ROPS/FOPS-sertifioi-

tu ohjaamo on vakiovarusteena 
645i/650i:ssä. Lisävarusteena on 
saatavana L-ohjaamo ja Avantin 
uusin GT-ohjaamo, joka tuo tä-
hän kokoluokkaan täysin ainut-
laatuista mukavuutta. Tilavan ja 
modernin GT-ohjaamon ääni- ja 
tärinäneristys on erittäin hyvä, ja 
ohjaamon tehokas lämmitys, hy-
vä ergonomia ja isot ikkunat te-
kevät käyttökokemuksesta todel-
la miellyttävän. GT-ohjaamoon 

Yhdistymisen myötä ka-
lustosta löytyy yli 200 tuorei-
ta maanrakennuskoneita- ja li-
sälaitteita sekä esimerkiksi lä-
hes 2000 trukkia. Laajempi va-
likoima eri segmentin tuottei-
ta tarjoaa asiakkaalle helppo-
utta ja kustannustehokkuutta 
vuokraustoimintaansa. 

”Strategiamme mukaisesti 
haluamme olla kokonaisval-
tainen toimija, ja nyt olemme 
taas sellainen. Teemanamme 
on, että huonoa ei myydä tai 
vuokrata koskaan. Kaikki mei-
dän merkkimme edustavat alo-
jensa kärkeä. Wihurin ydinaja-
tuksena on aina ollut se, että 
asiakkaat saa hoidettua työn-
sä joka päivä olosuhteista riip-
pumatta. 

W Rentillä tulee olemaan vii-
si kiinteää vuokraustoimipis-
tettä: Vantaa, Lempäälä, Kuo-
pio, Oulu ja Lieto. Näiden li-
säksi koneita voi vuokrata kai-
kista Wihurin myyntipisteis-
tä, koska koneita toimitetaan 
ympäri Suomea. W Rentillä on 
koko maan kattava piirihuol-
toverkosto, joka on sama kuin 
Wihurin sekä RealMachine-
ryn jälkimarkkinointiverkosto.

Avant Tecno täydentää suosittua 600-sarjaa 
kahdella uudella mallilla

Avant 645i ja 650i ovat kokoluokkansa tehokkaat kuormaajat maailmassa

Uudet koneet ovat ulkomitoiltaan ja nostoteholtaan samaa luokkaa kuin aiemmat 
600-sarjan mallit, mutta moottori on uusi, ja näihin 600-sarjalaisiin on saatu pakattua 
700-sarjan teho. Kubotan voimakas 33 kW / 44 hv dieselmoottori antaa runsaasti vääntöä 
sekä työntövoimaa että nopeutta vaativiin töihin.

MALLI AVANT 645i AVANT 650i
Pituus 2612 mm 2612 mm 
Leveys vakiorenkailla 1290 mm 1290 mm
Korkeus 2060 mm 2060 mm
Paino 1620 kg 1630 kg
Vakiorenkaat 26x12.00-12” 26x12.00-12”
Ajovoimansiirto hydrostaattinen, Avant OptidriveTM hydrostaattinen, Avant OptidriveTM
Työntövoima 1400 kp 1400 kp
Ajonopeus (max.)
26x12.00-12” vakiorenkaat 12 km/h 23 km/h
320/55-15”-renkaat 13 km/h 25 km/h
Työhydrauliikka 75 l/min 200 bar 75 l/min 200 bar
Kääntösäde sisä/ulko 940 / 2250 mm 940 / 2250 mm
Nostokorkeus 2835 mm 2835 mm
Kaatokuorma 1190 kg 1190 kg
Moottorityyppi Kubota V1505-CR-TE5 Stage V 4-syl. Kubota V1505-CR-TE5 Stage V 4-syl.
Teho 33 kW / 44 hv 33 kW / 44 hv
Suurin vääntömomentti 118 Nm @ 2000 rpm 118 Nm @ 2000 rpm
Polttoaine diesel diesel 

on saatavana myös ilmastointi.
Avantille tunnusomainen tele-

skooppinen nostopuomi on uusis-
sa koneissa vakiovarusteena. Te-
leskoopin pituus on 600 mm, ja 
suurin nostokorkeus on 2,84 m pi-
kakiinnityslevyn niveltappiin. Tä-
mä mahdollistaa mm. kuormaami-
sen kuorma-autoihin sekä kuor-
mien purkamisen korkealta. Hyd-
raulinen vakaaja pitää kuorman 
automaattisesti vaakasuorassa, 
kun puomia nostetaan ja laske-
taan. 600-sarjassa on Avant-pika-
kiinnitys työlaitteille, ja saatava-
na on myös hydraulinen pikalu-
kitus. Työlaitteen hydrauliikka-
letkut kytketään kätevästi sarja-
pikaliittimellä kuten muissakin 
Avanteissa. 

Tuttu Avant-konsepti takaa te-
hokkaan työskentelyn: runko-oh-
jauksen ansiosta kääntyminen on-
nistuu jälkiä jättämättä, eturungos-
sa istuvalla kuljettajalla on paras 
mahdollinen näkyvyys niin työlait-
teeseen kuin työalueelle, ja alhai-
nen painopiste sekä sivusuunnas-
sa jäykkä keskinivel parantavat 
stabiliteettia ja antavat suurem-
man kaatokuorman.

Vaativa puunkorjuuala kysyy osaajil-
taan rautaista ammattitaitoa, pitkä-
jänteisyyttä ja hyviä yhteistyötaito-
ja. Tällaiseksi kuvaan myös kumppa-

nuuttamme VMC Boisin kanssa. Tuntuu to-
della hyvälle luovuttaa tämä juhlakone VMC 
Boisille, ja haluan kiittää heitä hienosta yh-
teistyöstämme”, kertoo myynti-, markkinoin-
ti- ja huoltopalvelujohtaja Marko Mattila.

–Aloitimme yhteistyön Ponssen kanssa 
muutama vuosi sitten ostamalla käytetyn 
PONSSE Ergon. Tämän jälkeen tilasimme 
muutaman uuden koneen, ja tänään vastaan-
otimme 18 000. Ponssen täällä Vieremällä. 
Yhteistyömme on sujunut hyvin ja olemme 
erittäin tyytyväisiä kumppanuuteemme”, ker-
too Alexandre Collomb, joka on yksi VMC 
Boisin kolmesta omistajasta.

VMC Boisilla on yhteensä neljä PONS-
SEA, ja se operoi pääasiassa Keski-Rans-
kan itäpuolella. Vuonna 2009 perustettu 
ranskalainen yritys työllistää tällä hetkel-
lä yhteensä 27 työntekijää. VMC Boisilla 
on myös sahatoimintaa, jossa tuotetaan 
hakepuuta energiaksi.  

PONSSE Elk – monikäyttöinen ja 
ketterä ajokone 
Ponsse Elk on erittäin monikäyttöinen, 
pienemmän keskikoon ketterä ajokone. Elkin 
kantavuus on luokkansa huippua, ja talou-
dellinen moottori sekä suuri polttoainesäiliö 
vähentävät tankkausvälejä. Voidaan siis sanoa, 
että Elk on mainio metsäkone harvennuksille, 
joilla voi olla pitkiäkin ajomatkoja. Elkin napa-
kasti reagoiva moottori ja reilu vääntö sekä 
järeä kuormain tekevät työskentelyn muka-
vaksi, kun kuljettajalla on käytössään markki-
noiden tilavin ohjaamo, ergonomisten hallin-
talaitteiden kera. 

Vuonna 2005 sarjatuotantoon otettua Pons-
se Elk -ajokonetta on valmistettu vuosien var-
rella reilusti yli 1 000 kappaletta ja toimitettu 
yli 20 maahan sekä testattu käytännön olo-
suhteissa ympäri maailman. 

Einari Vidgrénin unelmasta syntynyt 
perheyhtiö savotoi tänä päivänä yli 40 maan 
puunkorjuumarkkinoilla. Ympäristöystäväl-
linen puunkorjuu ja asiakaslähtöinen tuote-
kehitys ohjaavat yhtiön toimintaa vahvasti. 
Kaikki PONSSE-metsäkoneet valmistetaan 
edelleen yhtiön syntysijoilla Pohjois-Savos-
sa, Vieremällä.

Ponssen 18 000. 
metsäkone  
valmistui
Ponssen Vieremän tehtaalta on 
valmistunut 18 000. PONSSE-
metsäkone. Luovutuksen jälkeen 
juhlakone, PONSSE Elk, jatkaa 
matkaansa Ranskaan, VMC Boisin 
palvelukseen.
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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!

Merlo Roto 40.25 M CS S Ingersoll Rand SD 77 DX Volvo EC 300 D L

Massey Ferguson 60 HJCB 416 HTVolvo EC 300 D

Brokk 90

Finlay 683 SuperTrak

5 480 h, Joensuu

93000  €

28900  €59900  €

Henri Wihonen Marko Kallio Markku Rautionmaa

Petri VainioJanne KallojärviAnssi Mäki

Christian Andersson

Markku Rautionmaa

+358 404192890 +358 442748722 +358 400221680

+358 400320680+358 409129829+358 407767162

+358 4575267174

+358 400221680

2011 2003 2013

198820092013
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ID: 60160A18 ID: 4EE61CE7

ID: 5BB4CBF6ID: E748F82DID: 46E84948

ID: 00FF9067

ID: 8F685D42

2 600 h, Ylivieska

13 550 h, Kittilä13 350 h, Hyvinkää

9 800 h, Oripää

Nurmijärvi

1 765 h, Åland

3 553 h, Oripää

18500  € 68000  €

8600  €

26000  €

Soita

ID: BCB342CA

Koneyrittäjän 
Työilmoitus

25 kpl  
2 osainen
Jäljentävä 
Hinta 6,60 € (+alv ) /kpl

Tuotteisiin 
lisätään 

toimituskulut, 
minimiveloitus 5 € 

/tilaus

Tilaukset 
toimisto@

koneyrittajat.fi
✆ 040 9009410

Koneyrittäjän 
Työmaapäiväkirja
25 kpl  
4-osainen
Jäljentävä 
Hinta 11 € 
(sis alv /kpl)

Tuotteisiin 
lisätään 

toimituskulut, 
minimiveloitus 5 € 

/tilaus

Tilaukset 
toimisto@

koneyrittajat.fi
✆ 040 9009410
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www.avesco-cat.fi

PARANNETTU 
MUKAVA OHJAAMO

PIENEMMÄT YLLÄPITO-
KUSTANNUKSET

ALANSA JOHTAVA 
POLTTOAINETALOUS

M-sarjasta tutut ominaisuudet, tuottavuus 
ja suorituskyky sekä paljon muuta siirtyy 
uuden sukupolven 980, 980 XE, 982 ja 982 XE 
pyöräkuormaaja mallistoon. 
Täysin uudet Cat® 980XE ja 982XE Next Gen 
-pyöräkuormaajat nostavat tuottavuuden aivan 
uudelle tasolle – ja se näkyy viivan alla.

UUDEN SUKUPOLVEN KESKIRASKAAT 
CAT® -PYÖRÄ-KUORMAAJAT OVAT TÄÄLLÄ

UUTTA KAUHAN TÄYDELTÄ 

Kysy lisää omalta Cat -myyjältäsi!
Vaivattomuutta ja turvallisuutta 
Easy Service -huoltopalvelulla! 

Uudet palvelunumeromme:
Huollon ajanvaraus 020 111 5600
Varaosamyynti 0800 12280
Tekninen tuki 020 111 5757



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

Joko varasit 
osastopaikkasi? 
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