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UUDET 
HX130A LCR | HX140A L | HX145A LCR -mallit

Uudet A-sarjan Stage V -vaatimusten mukaiset 
telakaivukoneet ovat täynnä suorituskykyä, 
tehokkuutta, työmukavuutta ja turvallisuutta.
 
Tulossa kevään aikana uutuus lyhytperäinen 
metsä-alustainen HX145A HW!

Suomen Telakone Oy
Konemyynti puh. 029 7031 9701 
telakone@telakone.com

UUTUUS

UUTUUS UUTUUS
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VANKKA TEKIJÄ MONEEN HOMMAAN

PONSSE Buffalon suosion syytä ei 
tarvitse arvailla. Laajasta mallivalikoi-
masta löytyy jokaiseen tarpeeseen 
sopiva kone. Tekniikka on kestäväksi 
todettu ympäri maailman. Buffaloon 
on saatavana Active Frame -ohjaamon 
vaimennusjärjestelmä, joka tekee ajos-
ta vakaata ja mukavaa. Active Crane 
-puominohjausjärjestelmä tekee ko-
neen kahmarista lähes oman käden 
jatkeen. Se menee minne haluat sen 
kummemmin asiaa miettimättä.

TARKKAA VOIMANKÄYTTÖÄ
Uusi PONSSE K111 täydentää kuormainperhettä, johon ras-
kaan sarjan K121 jo kuuluu. Molemmissa on uusi, vahvempi 
rakenne, joka on suunniteltu yhteistyössä koneenkäyttäjien 
kanssa. Saavutuksena on ennenkokematon voiman ja tark-
kuuden tunne sekä kestävä rakenne. PONSSE K111 on tehty 
kestämään kovaa työtä kaikissa työskentelyolosuhteissa vä-
symättä ja tehokkaasti. Kun työ on entistä sujuvampaa, aikaa 
ja polttoainetta säästyy, joka näkyy tuloksessa. Materiaalien 
laatuun ja rakenteen ratkaisuihin kiinnitetty erityistä huomiota, 
jotta uudesta kuormaimesta on saatu entistä kestävämpi. 
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Olemme halunneet tehdä N6-harvennushakkuu-
koneen investoinnista täysin läpinäkyvää, jotta ko-
neen ostoa pohtiva asiakas pystyy laskemaan ko-
neen tuntikustannuksen mahdollisimman tarkasti. 
Koneen hankintahinta on aina selvästi esillä. 

Uusi N6 maksaa 298 800 € alv 0% 
hyvillä varusteilla. Olemme nyt lisänneet koneen 
määräaikaishuollot vakioksi aina 5000h asti vuo-
den 2022 aikana tehtyihin tilauksiin. 

Asiakkaan kuluksi jää vain koneen vieminen huol-
toon tai matkat metsään + metsähuollon lisähinta. 
Meillä on lähes 20 huoltokumppania käsittävä ver-
kosto määräaikaishuoltojen tekemiseen.
 
Koneen tuottavuus harvennuksilla on sillä tasolla 
missä sen pitää olla. Jos lasket keskimääräiseksi 
tuntikulutukseksi harvennuksilla 10 litraa tunnis-
sa, niin menestyksen kaava harvennuksille alkaa 
selvitä.

Se on täysin uusi NISULA N6.

MENESTYKSEN KAAVA
HARVENNUSHAKKUILLE. 

TÄYSIN UUSI

NISULA N6
HARVENNUSHAKKUUKONE 

KATSO N6 ESITTELY

Nähdään N6 -työnäytöskiertueella 
8.2-8.3.2022.  
Lisätietoja nisulaforest.com

Lisätietoja 

NISULAFOREST.COM

Seuraa meitä

N6 on todellinen harvennuskone, joka edesaut-
taa koneen työllistämistä ympäri vuoden, myös 
turvemailla. On päivän selvää, että metsän-
omistajat eivät halua teettää harvennushakkui-
ta, varsinkaan kesäaikaan liian isoilla koneilla. 
Se ei ole metsän eikä metsänomistajan etu. 
Koneen ympärivuotinen työllisyys on avainase-
massa kannattavaan puunkorjuuseen.

Nisula_N6+työnäytökset_KY_210x297_22.indd   1 25.1.2022   14.01
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Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut valmiik-
si luonnoksen turveyrittäjien luopumistues-
ta. Tuen ehdot ja kohtuullisuus herättää ky-

symyksiä.
Kun alkuperäisenä tavoitteena on ollut energiatur-

peen käytön puolittaminen, miksi ei turpeen noston lo-
pettaminen energiaturvetuotantoon riitä ehdoksi, vaan 
vaadittaisiin myös kasvu- ja kuiviketurpeen noston lo-
pettaminen. Tältä osin ehto on huonosti harkittu ja joka 
tapauksessa kohtuuton vaatimus. Kasvu- ja kuiviketur-
peiden saatavuus jo muutoinkin merkittävästi vaaran-
tuu jyrsinturvetuotannon alasajossa.

Entä sitten tuen kesto? Vuosikymmentenkin uuras-
tus turvetuotannossa kuitataan korvaamalla yhtä vii-
den kuukauden mittaista tuotantokautta laskennallisel-
la 4000 €/kk yrittäjätulon menetyksellä sekä tältä ajal-
ta enintään neljälle työntekijälle maksetuilla palkoilla.

Tälle tukimekanismille ei oikein löydy vertailukoh-
detta kysyttäessä sen kohtuullisuutta. Selvin verrokki 
lienee rannalle jääneille kansanedustajille maksettava 
sopeutumisraha, joka vuodenkin edustajatoimen hoita-
misesta takaa vuoden mittaisen sopeutumisrahan. 

Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyes-
sä täyttänyt 59 vuotta, sopeutumisrahaa voidaan mak-
saa 65 vuoden ikään asti. Näin vuoden edustajatoimen 
hoito oikeuttaa enimmillään seitsemän vuoden mittai-
seen sopeutumisrahaa ja kunnialliseen eläköitymiseen.

Tätä taustaa vasten tietäen, että turveyrittäjien jou-
kossa on merkittävästi myös iäkkäitä, eläkeikää lähes-
tyviä yrittäjiä, on kysyttävä eikö turveyrittäjien sopeutu-
misrahakauden pituudessa tulisi huomioida elinkeinon 
menetys eläkeiän kynnyksellä.

Kyse on yhteisvastuusta energiamurroksessa. Yh-
teiskunnan sivistystä voidaan mitata monin tavoin. Yk-

Pääkirjoitus
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si tapa on katsoa, kuinka se kohtelee heikoimmassa ase-
massa olevia ja turvealan pienyrittäjät ovat energiamur-
roksessa heikoilla oleva ihmisryhmä.

Se, miten yhteiskunta tässä siirtymässä tulee kohte-
lemaan turveyrittäjiä, mittaa sen, mitä päätöksenteki-
jämme pitävät oikeudenmukaisena ja kohtuullisena täs-
sä siirtymässä.

Oikeudenmukaisesta siirtymästä ja yhteisvastuusta

Matti Peltola

www.koneyrittajat.fi

Alateksti
1234 5678

Y
M
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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.

KETOFORST Xtreme V2

KETO150 Karate Multi

UUTUUDET!

KOURAT SAATAVANA MYÖS RAHOITUKSELLA! Kuvan 310EFI koura alkaen 342€/kk, 240EFI koura alkaen 310€/kk (alv 0%)

Vahva ja kestävä energiapuukoura ajokoneisiin
- Sopii myös kuormaukseen
- Helppo asennus ilman sähköjä
- Tehokas keräily pienille puille
- Katkaisee jopa 31cm kerralla

Saatavana myös 
EC-versiona 
harvesterihin!

Moipu 310EFI koura
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Luottamustehtävissä toimiminen on auttanut Anjaa 
jaksamaan metsäkonealan yritystoiminnassa. Hän 
neuvookin alan yrittäjiä.

– Kannattaa ottaa osaa johonkin sosiaaliseen toi-
mintaan, jossa saa nollattua omaan yritykseen liittyvät aja-
tukset. Kun aivot ovat tältä osin levossa, jaksaminenkin li-
sääntyy. Ja vaikka samalla oman yrityksen asioiden hoito 
voi kärsiä tai viivästyä, saa esimerkiksi harrastusporukas-
sa toimimisesta muuta voimaa, joka sitten auttaa omissa-
kin asioissa eteenpäin.

– Liikunta on toinen jaksamista lisäävä tekijä. Kaiken-
lainen liikunnallinen touhu auttaa jaksamaan. Itse olen ai-
na rakastanut maastohiihtoa ja puoliharrastusmielessä si-
tä harjoittanut. Muun muassa 5 kertaa Pirkanhiihtoon tu-
li aikanaan osallistuttua. Retkihiihtovauhdilla, Anja tarken-
taa. Nykyään hiihtämisen lisäksi liikuttaa spinning ja oh-
jattu kuntojumppa.

Metsäkonealan tulevaisuus mietityttää Anja Halisevaa. 
Kysyntää alalla riittää jatkossakin, haasteena on yritysten 
kannattavuus. Paikallistasolla yrittäjien ja asiakkaan suh-
teet ovat hyvällä tolalla, mutta taksaohjaus tulee ylempää. 
Ja on liian lyhytnäköistä.

– Yrityksiin kohdistuva vaatimustaso on koko ajan kas-
vanut, on tullut sanktioita ja lisää tehtäviä. Urakkahinnat 

eivät ole nousseet sen mukaises-
ti. Mahdollisuus kehittää yritys-
tä, palkata ammattitaitoista työ-
voimaa ja kehittää koko metsä-
alaa vaarantuu.

– Metsäkonealalla työtä teke-
vien osaamisvaatimus on korke-
alla tasolla, Haliseva huomaut-
taa. Alalla työtä tekevän henki-
lön tulee osata tietotekniikkaa, 
laajasti metsien käsittelyyn liitty-
viä asioita, käyttää koneita, huol-
taa ja korjata niitä, Pitää olla yh-
teistyökykyinen metsäomistaji-
en, asiakkaiden ja toisten toimi-
joiden kanssa. Ja jotta alalla pär-
jää, on oltava myös kyky nähdä 
kokonaisuuksia ja ennakoida ti-
lanteita.

Lisäksi alaa rasittaa viimeaikai-
nen voimakas kustannusten nou-
su, urakkahinnat eivät seuraa riit-
tävän nopeasti perässä. Alalla pi-
täisikin katsoa pidemmälle, usei-
den vuosien tähtäimellä. Nyt 
mennään liian lyhytjänteisesti.

Anja toteaa, että hän tykkä-
si hirveästi metsäkoneyrittämi-
sestä.

– Ala on haastava. Olet itse vas-
tuussa päätöksistäsi ja jotta pär-
jää, on tiedettävä paljon monis-
ta asioista. Tietokonesysteemit 
ovat kehittyneet paljon alkuajois-
ta, tieto kulkee ja kartat tulevat. 
Nykyään voikin itse suunnitella 
tekemisensä, kun näkee tulevat 
leimikot pitkälle eteenpäin. Ja 
kun tuntee nurkat, joissa toi-
mii, voi hyödyntää olosuhtei-
ta ja suunnitella tekemisen-
sä parhaalla mahdollisella ta-
valla sekä käyttää omaa jär-
keään.

Metsä-Haliseva Oy:llä on 
ollut aina pitkiä työsuhteita, 
työntekijä on voinut olla yri-
tyksen palveluksessa 30-40 
vuotta ennen eläköitymistään. 
Työntekijät ovat hakeutunut 
yrityksen palveluksen, yrityk-
sestä on ollut hyvä mielikuva ja 
sitä on arvostettu työnantajana.

– Kaikki yrityksessä ovat kes-
kenään tasa-arvoisia ja kaikki 
otetaan huomioon. Kun kaikkia 
arvostetaan ja kaikki arvosta-
vat toisiaan, on yrityksessä hyvä 
ME-henki, jossa kaikki tuntevat 
kuuluvansa osaksi yritystä. Ar-
vostus syntyy siitä, että on kes-
kinäistä luottamusta. Kaikki saa 
sanoa, aina voi kysyä ja asioista 
puhutaan avoimesti, Haliseva lis-
taa seikkoja, joista on pitkät työ-
suhteet tehty.

– Alan yhteistä työehtosopi-
musta Anja pitää tärkeänä. Se si-
too alan pelisäännöt valtakunnal-
lisesti yhteen, kun eduille jne on 
yhteisesti määrätyt kriteerit. Jak-
sotyön käyttömahdollisuus on ää-
ritärkeä, siitä pitävät sekä työnte-
kijät että työnantajat. Ja kun poh-
ja ja runko tulevat työehtoso-

pimuksesta, voi sen päälle sopia 
yrityskohtaisia asioita. Lisäksi on 
tärkeää, että työehtosopimukseen 
liittyvistä asioista tiedotetaan riit-
tävästi.

EU ärsyttää

Haliseva kokee, että metsäkeskus-
telua käydään muualla kuin siellä, 
jotka asioita tietävät ja tuntevat. 
Keskustelijat ja alaan vaikuttajat 
eivät tunne Suomen kasvuvyöhyk-
keitä saatikka metsänhoitotapoja, 
ei tiedetä Suomen asioita eikä ole 
edes perustietojakaan.

– Käyty keskustelu ahdistaa ja 
tuottaa tuskaa metsässä töitä teke-
ville ja sieltä elantonsa saaville. Ai-
na on ollut eri ikäistä metsää ja ai-
na on puu kasvanut. Suomalaisten 
metsäisten luontotyyppien tilaan 
on helppo tutustua sata vuotta jat-
kuneessa valtakunnan metsien 
inventoinnissa, joka tutkimussar-
ja on avointa luettavaa kaikille. In-
ventoinnista voi todeta, että kuol-
lutta puuta Etelä-Suomen metsis-
sä on nelinkertaisesti 40 vuoden 
takaiseen verrattuna. Vastava-
na aikana lehtipuuston määrä on 
kaksinkertaistunut ja järeän haa-

Ei tullut iso Ei tullut iso 
ruma miesruma mies
Anja Haliseva on tehnyt pitkän rupeaman liiton 
luottamustehtävissä. Ajasta jäi hyvät muistot ja 
päällimmäiseksi hieno tunne siitä, että luotettiin 
ja oltiin reiluja. Vaikka Anja toimi miesvaltaisen 
alan luottamustehtävissä, kokemukset eivät olleet 
negatiivisia. Eräässäkin palavarissa toisen osapuolen 
naismetsänhoitaja yllättyi ja totesi ääneen, että 
paikalle tulikin nainen eikä iso ruma mies.

ARI PIHLAJAVAARA

Anja Haliseva toimi erilaisissa liiton luottamustehtävissä vuosituhannen vaihteessa. 75-vuotissyntymäpäiväjuhliaan vuodenvaihteessa viettänyt Anja keskellä, vasemmalla 
Pekka Hakkarainen ja oikealla Anjan puoliso Erkki Tarvainen. Kuva Sirpa Heiskanen.

van määrä kuusinkertaistunut. Jä-
reän yli 40-senttisen puun määrä 
on nelinkertaistunut. Miksi kes-
kustelu on yksipuolista, Anja Ha-
liseva ihmettelee.

Hän lähettää myös liitolle tervei-
set. Järjestön pitää tuoda nuorille 
esille alaa enemmän ja korostaa 
sen hyviä puolia sekä osaamisvaa-
timuksia, jotta alalla on myös tule-
vaisuuden tekijöitä. Samoin alan 
omaleimaisuudelle ja tärkeydel-
le on saatava enemmän julkisuut-
ta. Metsäkoneyrittäjät ovat pieni, 
mutta avainasemassa oleva ryh-
mä, Anja Haliseva muistuttaa.

Halisevan perheyritys on vuonna 1966 perustettu, Pirkanmaalla toimiva 
metsäkoneyritys. Yrityksen perustaja Kalevi Haliseva menehtyi 
leukemiaan vuonna 1985, jonka jälkeen vetovastuun otti Anja, kahden 
lapsen yksinhuoltajana. 1.1.2016 saatiin valmiiksi sukupolvenvaihdos, 
jolloin Anja Haliseva jäi pääosin sivuun Metsä-Haliseva Oy:n 
toiminnasta, mitä nyt on vähän lavettia ajanut ja hoitaa edelleen 
yrityksen palkanlaskennan sekä on tehnyt muita pienempiä hommia.  
Yritystä jatkaa Sami Haliseva.

Koneyrittäjien luottamustehtävissä Anja Haliseva on toiminut liiton 
hallituksessa vuosina 1993-2002 ollen liiton varapuheenjohtaja vuosina 
1997-2002. Lisäksi hän toimi metsävaliokunnassa vuosina 1996-2002 
ollen valiokunnan puheenjohtajana vuosina 1997-2002.

Tammermaan, nykyisin Pirkanmaan Koneyrittäjien hallituksessa 
Anja Haliseva on toiminut vuodesta 1987 alkaen useita vuosia aina 
2000-luvun puolelle asti. Lisäksi Anjan on pitänyt ja pitää edelleen 
kiireisenä Rämsöön kyläkerhossa ja kyläosuuskunnassa toimiminen, 
kunnan erilaisissa luottamustehtävissä toimiminen ja lisäksi 
kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa toimiminen. Anja Haliseva on ollut 
lisäksi mukana harrastajateatteriporukassa ja kyläkahvilan toiminnassa.

Anja Haliseva täytti 75 vuotta vuoden vaihteen tietämissä,  
Koneyrittäjät onnittelee.
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Kustannusindeksit ovat Ti-
lastokeskuksen palvelu, 
jonka tarkoituksena on 
tuottaa markkinoille kus-

tannuksissa tapahtuvista muutok-
sista jatkuvaa seurantatietoa. Ti-
lastokeskus rakentaa erilaisia kus-
tannusindeksejä elinkeinoelämän 
toiveesta. Metsäkonealan indek-
sin syntysanat sanottiin jo noin 30 
vuotta sitten. Silloin aloitteen teki-
jöinä oli Koneyrittäjien liitto ja Met-
säalan Kuljetuksenantajat. Yhteis-
työssä Tilastokeskuksen johdolla 
rakennettiin metsäkonealan kus-
tannusindeksi. Metsäkonealan ko-
nekustannusindeksituote sisältää 
nykyään metsätyön, haketuksen 
ja turpeennostotyön. Indeksin ra-
kentamisen yhteistyökumppanei-
den määrä on kasvanut. Nyt muka-
na ovat Tilastokeskus, Koneyrit-
täjät, Metsäteho Metsäteollisuus 
ry:n edustajana, Metsähallitus, Yk-
sityismetsätalouden työnantajat 
(mhy-kentän edustajana), Saha-
teollisuus ry sekä Bioenergia ry.

Metsäalan konekustannusin-
deksiä hyödyntää järjestelmälli-
simmin Metsähallitus, jossa puun-
korjuu-urakoinnin hintojen sopi-
musaikainen kehitys on sidottu 
suoraan indeksin kehitykseen. 
Muutoin kustannusindeksi on yk-
si tietolähde, jota hyödynnetään 
vaihtelevasti urakoinnin hinnois-
ta sovittaessa. Kokemuksemme 
on, että koneyrittäjien asiakaspuo-
li pyrkii vähättelemään indeksiä ja 
sen oikeellisuutta silloin, kun se 
osoittaa isohkoa nousua.  Silloin 
on hyvä muistaa ja muistuttaa, et-
tä indeksit on rakennettu yhdes-
sä koneyrittäjien ja asiakastaho-
jen edustajien kanssa ja molem-
mat ovat indeksin perusteet hy-
väksyneet.

Viimeaikaiset rajut kustannus-
muutokset ovat suistaneet monilla 
aloilla alihankintayritykset kustan-
nus- ja kannattavuuskriisiin. Näin 
on käynyt muun muassa maatalo-
udessa, metsäkonealalla, kuljetus-
puolella ja vaikkapa hakkeen toi-
mituksissa. Yhteistä näille on se, 

että urakointi tai tuotteiden toi-
mitukset perustuvat pitkäaikai-
siin sopimuksiin, joissa hintataso 
on ”vingutettu” hyvin tiukaksi ja 
hinnantarkistuksia tehdään vain 
harvoin, ehkä kerran vuodessa. 
Hintojen muutoksiin kaivataan no-
peampaa sykliä. Hintojen sitomi-
nen indeksin muutoksiin olisi oi-
vallinen apuväline. 

Kustannusrakenne 
avainasemassa
Indeksin keskeisin asia on seurat-
tavan työlajin –metsäkonetyön -  
kustannusrakenteen määrittämi-
nen kustannuslaskennan avulla. 
Kustannusrakenteen selvittämi-
seksi indeksityössä päätettiin, 
että laskenta tehdään tyypillisim-
millä hakkuukoneilla ja metsätrak-
toreilla tehtävää puunkorjuutyötä 
koskien. Kustannuslaskelma 
tehtiin yhden koneen vuosityömää-
rälle ja se päätettiin olevan  35 000 
kuutiometriä. Hakkuutapojen 
jakauma laskelmassa vastasi 
valtakunnan hakkuutapojen jakau-
maa luokiteltuna ensiharvennuk-
seen, myöhempiin harvennuk-
siin ja uudistushakkuisiin. Työn 
tuottavuus eri hakkuutavoissa 
selvitettiin tuotostutkimuksista. 
Hakkuumäärän ja tuntituotoksen 
avulla laskettiin koneen vuotuiset 
käyttötunnit.

Kustannuslajit

Seurattaviksi kustannuslajeiksi 
metsäkoneindeksissä päätettiin 
seuraavat ryhmät: palkat, palkan 
sivukulut, matka ja majoituskulut, 
polttoaineet, korjauskulut, konei-
den kuljetukset, poistot, korkoku-
lut, vakuutukset sekä hallinto-ja 
työnjohtokulut.  

Edellä kuvatun työmäärän ja 
sen vaatiman konetuntimäärän 
perusteella tehtiin kustannuslas-
kelmat ja indeksin ohjausryhmä 
hyväksyi ne. Kustannuslaskelman 
perusteella selvitettiin indeksin 
kustannuslajien painoarvot. 

Kustannuslajin painoar vo 
kerrottuna kustannuslajin hin-
nan nousulla kertoo sen, miten 
se vaikuttaa kokonaisindeksiin. 
Esimerkki:  Jos polttoaineen hin-
ta kohoaa 10 prosenttia, niin nou-
sun osuus kokonaisindeksissä saa-
daan selville, kun polttoaineen hin-
nannousu kerrotaan sen painoar-
volla. Metsätraktoreilla polttoai-
neen painoarvo kustannusindek-
sissä on oheisen  taulukon mu-
kaan 10,94 prosenttia. Täten 10 
prosentin hinnannousu kerrot-
tuna painoarvolla 10,94 prosent-
tia antaa tulokseksi, että koko-
naisindeksi nousee polttoaineen 
hinnannousun takia 1,09 prosent-
tia (10%*10,94%=1,09%). Vastaa-
vasti jos koneenkuljettajien palkat 
nousisivat ns. yleisen linjan mu-
kaisesti 1,9 prosenttia, niin tämä 
nousu kerrottuna palkkojen osuu-
della – 25,87 prosenttia – nousisi 
kokonaisindeksi 0,49 prosenttia.  

Kustannustekijät - palkat, 
sivukulut ja matkat 
Jotta kustannusindeksin taustana 
oleva kustannuslaskenta saatiin 
osoittamaan luotettavasti kone-
työn kustannuksia, piti lasken-
nan tueksi selvittää kustannus-
tekijöiden taso. Ne selvitettiin 
seuraavasti:
1)Palkkakustannus kustannus-

laskelmassa perustui hakat-
tuun mottimäärän ja siitä tuot-
tavuuden avulla laskettuun ko-
neen käyttötuntimäärään, jos-
ta käyttöasteen avulla johdet-
tiin kuljettajan tekemä työtun-
timäärä. Se kerrottiin palkka-
kyselystä saadulla tuntipalkal-
la. Näin saatiin selville vuosityön 
palkkakustannus.

2)Palkan sivukulut tarkoittavat 
palkan kaltaisia kustannuksia, 
joita työnantaja maksaa työnte-
osta maksettavan palkan lisäk-
si. Näitä ovat loma-ajan palkka, 
lomaltapaluuraha, pekkaspäivät, 
arkipyhäkorvaukset ja sairasta-
miset sekä muut palkalliset va-
paat. Näiden osuus on työajan 
palkkaan suhteutettuna noin 27 
prosenttia työajan palkan päälle. 
Lisäksi työnantajat maksavat eri-
laisia sosiaalivakuutusmaksuja, 
joiden osuus on noin 22 prosent-
tia palkasta  ja palkanluonteisis-
ta maksuista laskettuna. Yhteen-

sä palkan sivukulujen määräk-
si muodostuu näillä perusteilla 
noin 55 prosenttia työajan pal-
kan päälle. Nämä on laskettu Ti-
lastokeskuksen laskentamallilla. 

3)Matkakustannuksilla tarkoite-
taan koneenkuljettajien kodin 
ja työmaan välisten kulkemis-
ten kustannuksia. Ne on las-
kettu määrittämällä keskimää-
räinen etäisyys kotoa työmaal-
le ja laskemalla sille kustannus 
kilometrikorvauksen hinnalla 
(=matka*kilometrikorvaus). Ja 
näin saatu kustannus on kerrot-
tu työpäivien ja työvuorojen lu-
kumäärällä. Siitä muodostuu kul-
jettajien työmatkojen kustannus. 

Polttoaineet, huollot ja 
kuljetukset
4)Polttoaineiden kustannusosuus 

indeksin kustannuslaskelmassa 
määritettiin koneen käyttötun-
timäärän ja kulutuksen perus-
teella. Käyttötunnit laskettiin 
jakamalla puumäärä tuntituot-
tavuudella. Polttoaineen kulu-
tusluku (l/tunti) saatiin Luken 
tutkimuksista. Polttoaineen 
hinta saatiin Tilastokeskuksesta.

5)Huolto- ja korjauskulu indeksis-
sä sisältää varaosat, korjaus- ja 
huoltotyön, öljyt, rasvat ja huol-
tohallin kustannukset sekä hak-
kuukoneilla myös kantokäsitte-
lyaineen. Varaosien ja työn osuus 
laskettiin tietyllä prosentilla ko-
neen hankintahinnasta ja se jaet-
tiin pitoajalle. Näin saatiin vuo-
tuinen kustannus. Huollon ja 
korjausten tietopohja indeksin 
taustalaskelmissa on huterin, 
koska tilasto- tai tutkimustie-
toa siitä on kovin vähän. 

6)Työkoneiden kuljetusten kus-
tannus ja painoarvo kustannus-
indeksissä on laskettu työmai-
den määrän (=puumäärä/leimi-
kon keskikoko), kuljetettujen 
kilometrien ja kuljetusten kilo-
metrikustannuksen perusteella.

Pääomakustannukset

7)Pääomakustannus perustuu 
koneen hintaan, pitoaikaan ja 
vaihtoarvoon. Kustannuslasken-
taa  varten selvitettiin koneiden 
hintoja, pitoaikoja ja vaihtoarvo-
näkemystä pitoajan jälkeen sekä 
konevalmistajilta että pieneltä 

joukolta yrittäjiä. Näiden perus-
teella laskettiin vuotuinen poisto 
koneille. 

8)Korkokustannus laskettiin si-
toutuneelle pääomalle koneen 
pitoajalle. Koron tasona käytet-
tiin Suomen rahalaitosten anta-
mien uusien yrityslainojen kes-
kikorkoa. Tieto on peräisin Suo-
men Pankista. 

Vakuutus ja hallinto

9)Vakuutusmaksut selvitettiin 
vakuutusyhtiöstä. Vakuutukset 
kattavat siis vain työkoneiden 
vakuutukset - kaskovakuutuk-
sen sekä moottorityökonei-
den liikennevakuutusmaksun. 
Niiden tyypillinen hinta kysyt-
tiin vakuutusyhtiöltä. 

10)Hallinto ja työnjohtokustannuk-
set muodostuvat mm. toimistoku-
luista, kirjanpidosta sekä työnjoh-
don palkoista ja kulkemisista se-
kä tietoliikennekuluista. Näiden-
kin tietopohja on hieman hutera 
ja kustannusosuuden määrittelys-
sä on paljon valistunutta arviota. 

Kustannusten muutoksen 
seuranta
Indeksin perusta on kustannuslas-
kennassa ja siitä saatavassa kus-
tannustekijöiden painoarvoissa. 

Kustannusten muutoksen seu-
rannan kannalta tärkeä on löy-
tää oleelliset ja edustavat tietoläh-
teet.  Kaikkia kustannustekijöitä 
ei kyetä seuraamaan eikä kaikista 
oleellisistakaan tekijöistä ole vaik-
kapa tilastoja olemassa. Siksi kus-
tannustekijöiden järkevän mutta 
riittävän kattavan seurannan mah-
dollistamiseksi on valittava tekijät, 
joita seuraamalla saamme riittä-
vän hyvän kuvan kustannusten 
muutoksesta. 

Palkkojen osalta kustannus-
ten seuranta indeksissä perus-
tuu metsäkonealan työehtosopi-
muksen palkkataulukon kehityk-
seen. Meillä ei ole Suomessa riit-
tävää  keinoa seurata koneenkul-
jettajien todellista palkkakehitys-
tä työpaikoilla. Työehtosopimuk-
sen palkkojen muutoksen on pää-
tetty kuvaavan riittävästi palkka-
kehitystä. 

Palkkojen sivukulujen kehitys 
lasketaan Tilastokeskuksen las-
kentamallilla. Siihen vaikuttaa so-
siaalivakuutusmaksujen kehitys 
sekä metsäkonealan tiettyjen so-
pimuskohtien muutokset kuten 
pekkaspäivien ja arkipyhien mää-
rän muutokset. 

Matkakustannusten muutosta-
kin seurataan metsäkonealan työ-
ehtosopimuksessa sovitun kilo-
metrikorvauksen muutoksen avul-

la. Se ei siten seuraa reaaliajassa 
työnantajan autolla pääosin teh-
tävän työmaakulkemisen kustan-
nuksen kehitystä vaan se seuraa 
käytännössä vuositason kustan-
nuskehitystä.  Matkakustannus-
ten korvaus tarkistetaan vain ker-
ran vuodessa.

Polttoaineen hintaseuranta 
perustuu tilastokeskuksen hin-
taseurantaan. Hintalähteenä on 
polttoainejakelijat. 

Huollon ja korjausten työkus-
tannuksia seurataan konekustan-
nusindeksissä korjaamojen tunti-
veloitushintojen kehityksen avul-
la. Varaosien (kulutusosien) kus-
tannuskehitystä seurataan vali-
koitujen hyödykkeiden hintoja 
seuraamalla. Alla on esimerkki-
nä listattu ne hakkuukoneiden 
varaosahyödykkeet, joiden hin-
toja seurataan: 

*hydrauliletkut (hakkuu-
pään syöttömoottori), hydrau-
lipumppu (työ), sahan mootto-
ri, etukarsimaterä,teräketjut, 
laippa, rotaattori, Adbluepump-
pu, kantokäsittelypumppu, 
nostosylinteri,def-suodatin, mää-
räaikaishuollon hinta. 

Oletus on, että edellä maini-
tut hyödykkeet kuvaavat parhai-
ten varaosakustannusten hinta-
kehitystä. Kaikkea on mahdoton 
seurata.

Koneiden 
kuljetusten seuranta 
puutavarankuljetusindeksin 
avulla
Koneiden kuljetuskustannusta 
seurataan jatkossa puutavara-
kuljetusten kustannusindeksin 
muutoksen avulla. Metsäkoneita 
siirretään paljon omalla kalus-
tolla ja sen kustannuskehityksen 
seuraamiseen ei ole hyvää tieto-
lähdettä. Puutavaran autokuljetuk-
selle on oma kustannusindeksi ja 
sen kehitys on arvioitu kuvaavan 
myös lavettiautoilla tapahtuvan 
kuljetustoiminnan kustannuske-
hitystä kohtuullisen hyvin. 

Pääoman poistoa indeksis-
sä seurataan myydyimpien met-
sätraktori- ja hakkuukonemerk-
kien myyntihintojen kehityksen 
avulla. John Deeren, Komatsun 
ja Ponssen osalta seurannassa on 
kaksi myydyintä hakkuukone- ja 
metsätraktorimallia. Pääomakus-
tannuksen seurannassa haastee-
na on, että välirahan kehitystä ei 
pystytä seuraamaan. 

Korkojen kehitystä seurataan 
Suomen rahalaitosten antamien 
uusien yrityslainojen keskiko-
ron avulla. Se saadaan Suomen 
Pankista. 

Vakuutusmaksuissa seurataan 
metsätraktoreiden ja hakkuuko-
neiden kaskovakuutuksen hinta-
kehitystä sekä moottorityökonei-
den liikennevakuutusmaksua. Ne 
perustuvat vakuutusyhtiöiden an-
tamiin tietoihin.

Hallinnon kustannusten seu-
ranta on moninaista. Niiden 
muutosta seurataan muun mu-
assa palvelujen tuottajahintain-
deksin, metsätoimihenkilöiden 
tes-sopimuskorotusten, verohal-
lituksen vahvistamien kilometri-
korvausten ja kuluttajahintain-
deksin avulla.

Tilastokeskus kerää 
hintamuutostiedot
Kun kustannusten painoarvot on 
selvitetty ja seurattavat kustan-
nushyödykkeet sekä tietolähteet 
ovat selvillä, kerää Tilastokeskus 
kuukausittain tietoa hyödyk-
keiden hintojen kehityksestä. 
Aivan kaikkia tietoja ei päivitetä 
kuukausittain vaan harvempi-
kin päivitys riittää. Esimerkiksi 
palkat muuttuvat tavanomaisesti 
kerran vuodessa. Polttoaineiden 
hinnat taas muuttuvat jopa 
päivittäin, mutta niitä seurataan 
kuukausittain.  Kerran kuussa 
Tilastokeskus raportoi kustan-
nusindeksin muutoksista työla-
jeittain sekä kustannuslajeittain. 

Helmikuussa 2022 julkaistaan uusi metsäkonealan 
kustannusindeksi, jolla seurataan alan kustannusten 
muutoksia. Seurannan alkuvuosi uudessa metsäalan 
konekustannusindeksissä on 2020. Uusikin indeksisarja 
sisältää metsäkoneet, hakkurit ja turvetraktorit. 
Uutena seurattavana konetyölajina indeksiin tulee 
nyt jatkuvatoiminen maanmuokkaus. Metsäalan 
konekustannusindeksin päivitys tehdään viiden vuoden 
välein. Nyt remontoitiin eniten metsäkoneosiota ja 
jatkuvatoiminen muokkaus rakennettiin kokonaan tyhjästä. 
Hakkureiden ja turvetraktoreiden konekustannusindeksin 
perusteet jäivät tällä päivityskierroksella ennalleen.

Kustannusjakauma metsäkoneiden osalta metsäalan konekustannusindeksissä.

Palkat Palkan 
sivukulut

Matkat ja 
majoitus

Poltto-
aineet

Korjaus ja 
huolto

Kulje-
tukset Poistot Korot Vakuutus Hallinto- ja 

työnjohto

Hakkuukone 19,52% 11,17% 6,49% 12,77% 12,78% 5,67% 23,38% 2,32% 1,17% 4,73%

Metsätraktori 25,87% 16,14% 8,45% 10,94% 8,04% 6,90% 17,09% 1,84% 1,00% 3,72%

Metsäkoneiden kustannusten jakauma indeksissä on seuraavanlainen: 

Metsäalan konekustannusindeksi päivittyy 2022 alusta
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Metsäkonetyö - kustannustekijöiden hintakehitys
Lähde: Mekki-konekustannusindeksi 2015=100

viimeisin havainto joulukuu 2021

Metsäkonetyön kustannuskehitys Metsäkonetyön kustannuskehitys ilman polttoainetta

SIMO JAAKKOLA

Metsäkonetyön kustannustekijöiden hintakehitys vanhan vuoden 2015 kustannusindeksin mukaan. Kokonaisindeksin muutosta 
hallitsee polttoaineiden hintojen voimakas heilahtelu. Se otetaan useissa urakointisopimuksissa huomioon polttoaineklausuulin 
avulla. Kun polttoaineiden hintavaikutus poistetaan indeksistä , huomataan, että ns. ppohjaindeksi on ollut lähes koko ajan 
hienoisessa nousussa ja nousu on jyrkentynyt viimeisen vuoden aikana. Jos urakoinnin hintaan ei ole saatu korjausta, on 
kustannusten  kohaminen leikannut tehokkaasti  liikevoittoa, joka muutenkin on ollut matala keskimäärin. Tämä on keskeinen 
ongelma. 
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edelleenkin monissa tapauksissa puunkorjuu-
yritys toimii tienvarsitaksoilla. Tienvarsitaksa 
ei kuitenkaan ole riittävän yksityiskohtainen 
tieto, jos halutaan oikeasti löytää puunkorjuun 
tuottavat ja vähemmän tuottavat, tai pahim-
massa tapauksessa tappiolliset osa-alueet.

Hakkuun ja kuljetuksen tulot ja 
kustannukset erilleen
Puunkorjuun tuottavuuden seuranta on 
alkanut hakkuukoneista. Tähän on yksin-
kertaisena syynä se, että hakkuukoneiden 

Yksityiskohtaisempaa seurantaa

Puunkorjuun seurannan tarkkuutta on saatu 
kehitettyä viime vuosien aikana erityisesti 
siksi, että metsäkoneiden tietojärjestel-
mät ovat kehittyneet. Samaan aikaan myös 
Koneyrittäjien kehitysryhmä on yhdessä 
järjestelmäkehittäjänsä, puunkorjuuyrittä-
jien ja konevalmistajien kanssa kehittänyt 
ja testannut uudenlaisia tapoja luotettavaa 
seurantaa varten tarvittavien, entistä yksityis-
kohtaisempien lukemien saamiseksi puun-
korjuusta. Aivan viime aikoihin saakka ja 

Metsäkuljetuksen erillinen 
tuottavuuden seuranta 
puunkorjuussa

hakkuupäät tuottavat riittävästi tarkkaa ja 
monipuolista tietoa jokaisesta käsitellystä 
rungosta. Metsätraktoreissa ei ole saman-
laista mittaustapaa, mutta ne kuitenkin 
kuljettavat hakkuukoneiden hakkaamat ja 
tarkasti mittaamat puut leimikoilta varasto-
paikoille. Koneyrittäjien Datapankissa on 
nyt päästy siihen vaiheeseen, että hakkuun 
tarkat puumäärät sekä tulot ja metsäkuljetuk-
sen tulot voidaan määritellä omina osa-aluei-
naan. Tulojen lisäksi raporteista on myös 
mahdollista saada esille korjuusta aiheu-
tuvia kustannuksia, erikseen hakkuusta ja 

kuljetuksesta. Kun näitä erilaisten taksojen ja 
työlajien toimintoja pystytään nykyisin seuraa-
maan omina kokonaistyön osa-alueinaan, niin 
saadaan entistä selkeämpi käsitys siitä, mistä 
toiminnoista yrityksen tulot tulevat ja minkä 
osien kehitykseen on hyvä keskittyä.

Metsäkuljetuksen työohjeet 
tarkasteluun
Metsätraktoreiden tietojärjestelmät ovat jo 
noin 10 vuoden ajan olleet melko samanlai-
sia, kuin hakkuukoneissa. Ne pystyvät myös 
tuottamaan paljon sellaista tietoa metsäkul-
jetustyöstä, jonka avulla nykyisin voidaan 
laskea jopa yksittäisten leimikoiden tuloja 
sekä menoja. Samalla kun metsäkuljetuksen 
tulojen ja menojen laskentaa varten tarvitta-
vat seurantajärjestelmät ovat kehittyneet niin 
on havaittu, että metsäkuljetuksen työohjeita 
on tarpeen päivittää. Tämä tarkoittaa pääosin 
sitä, että hakkuukoneiden työohjeet on tarpeen 
ottaa metsätraktoreille muokattuina käyttöön 
myös metsäkuljetuksissa. Tämä tarkoittaa 
yleisesti sitä, että seurantaa varten myös 
metsätraktoreilla tehtävästä työstä on tarpeen 
saada talteen yksittäiset leimikot, niillä tehdyt 
kuljetuksen työajat, työlajit ja muu vastaava 
tieto, jota on jo tähän saakka saatu hakkuu-
koneista. Kun nämä asiat on laitettu viimeis-
tään seurantaa käynnistettäessä puunkorjuu-
yrityksessä kuntoon, niin metsäkuljetukses-
takin on saatu tehtyä mielenkiintoista ja infor-
matiivisia havaintoja.

HARRI GRUNDSTRÖM

Jos haluat kuulla metsäkuljetuksen 
seurannan toteuttamisen tavoista 
ja edellytyksistä sekä hakkuun 
seurannasta Datapankissa 
tarkemmin, niin ota yhteyttä 
Koneyrittäjien Datapankki 
-asiakasvastaavaan:
Harri Grundström,  
p. 040 9009 427 /  
harri.grundstrom@koneyrittajat.fi

Puunkorjuun kustannukset ovat olleet jatkuvassa kasvussa, mutta korjuun taksoissa kustannusten nousua 
kompensoivaa kehitystä ei ole yleisen käsityksen mukaan tapahtunut riittävästi. Kustannusten nousu ilman 
vastaavaa korjuutaksojen nousua aiheuttaa puunkorjuuyrityksien kannattavuuteen haasteita. Toki taksojen 
positiivinen kehitys on kaikkien puunkorjuuyritysten tavoite, mutta yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen 
on hyvä pyrkiä vaikuttamaan muillakin tavoilla, kuin taksaneuvotteluilla. Liiketoiminnassa yleisesti on jo pitkään 
ollut tiedossa, että yrityksen kannattavuuteen sekä kilpailukyyn voidaan vaikuttaa tehokkaalla seurannalla ja 
kustannuskurilla. Puunkorjuun tuottavuuden järjestelmällinen seuranta puunkorjuuyrityksissä onkin kasvanut 
ilahduttavasti erityisesti viimeisten vuosien aikana. Aktiivisen ja järjestelmällisen seurannan hyödyt tulevat 
esiin puunkorjuun toteutuksen suunnittelussa sekä henkilöstöjohtamis-, kehitys- ja kouluttamistoimenpiteissä. 
Mitä yksityiskohtaisemmin toimintaa seurataan, sitä paremmat eväät yrittäjällä on myös korjuun kustannusten 
optimoinnin toteuttamiseen.

TERRA85
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HAGGIS-LENKKI 
VAKIONA

Puumäärien ja työajan laskenta 
metsäkuljetuksessa leimikkotasolle
Metsätraktoreissa ei ole hakkuupäätä, joka 
mittaisi kaikki yksittäiset rungot ja tukit. 
Kouralla nostetaan kuormatilaan useimmi-
ten kourallinen tukkeja. Koura ei kykene 
erottelemaan, mitä puulajeja missäkin kuor-
massa on. Kuormatraktorin tarkin mittari on 
kuormainvaaka, mutta se on olemassa vain 
osassa kuormatraktoreista. Kuormainvaakaa 
käytetään myös varsin säästeliäästi niissä-
kin traktoreissa, joissa se on olemassa. Jos 
kuormainvaakaakaan ei pääasiassa käytetä, 
niin miten yksittäisen kuorman, vuoron ja 
leimikon puumäärät sitten voidaan laskea? 
Tulojen laskennassahan kuitenkin vaikut-
tavina tekijöinä ovat ajetut kuutiot, aika ja 
taksamatka. Näiden tietojen luotettavaan 
keräämiseen on olemassa ihan hyviä ratkai-
suja, joita Datapankissa on kehitelty metsä-
kuljetuksen seurannan toteuttamisen myötä.

Metsätraktorin tekniset valmiudet vaikut-
tavat paljon siihen, miten helposti ja millä 
tarkkuudella kuljetuksen tuottavuutta voi-
daan tarkastella. Metsäkuljetuksen kuor-
makohtaisen ja leimikkotason puumäärän 
ja siitä saatavan vuorokohtaisen kuorma- ja 
kuutiomäärän sekä tulojen laskenta voidaan 
toteuttaa eri tavoilla myös sen mukaan, mi-
kä on yrittäjän tavoite raporttien tarkkuu-
delle. Yleistasolla on mahdollista melko pie-
nillä toimilla saada mitattua metsäkuljetuk-
sen leimikkotason kuutiot ja tuottavuus, jos-

sa myös eri metsätraktoreiden osuudet ko-
konaisuudesta saadaan näkyviin. Seuraa-
valla tasolla metsäkuljetuksen tuottavuut-
ta päästään työohjeita tarkentamalla laske-
maan myös kuljettajittain ja vuoroittain, vaik-
ka vaakaa ei olisi tai se ei olisikaan kulje-
tuksen aikana käytössä.

Metsäkuljetuksen tuottavuuden seuran-
nan toteutuksesta ja sen eri vaihtoehdois-
ta Datapankissa on tarkoitus julkaista yk-
sityiskohtaisempi juttu KL-Uutisten nume-
rossa 2 / 2022. Koneyrittäjien jäsenet voi-
vat tutustua Datapankkiin ja myös metsä-
kuljetuksen seurannan tarkempiin tietoihin 
ekstranetin Datapankki -osassa.
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Metsäenergialla on Ne-
velin mukaan poltto-
ainerooli vielä vuo-
sia. Polttoaineen toi-

mituksiin he tarvitsevat hakeyrit-
täjiä. Forssan ja Salon voimalaitok-
sille metsäenergiaa toimittaa osal-
taan Loimaan konepalvelu Oy. Heil-
lä on kalustona kolme kuorma-au-
toalustaista hakkuria. Yritys aloit-
ti toimintansa vuonna 2005 Keslan 
traktorivetoisella hakkurilla. Ha-
ketustoiminnan suurin haaste on 
kausiluontoisuus. Haketusta pitäi-
si voida tehdä ympäri vuoden. Se 
olisi mahdollista, mikäli haketus-
terminaaleja olisi riittävästi. Hak-
keen säilyvyysongelmatkin olisi-
vat silloin ratkaistavissa. 

– Tienvarsihaketuksessa latvus-
kasojen laadun vaihtelu on edelleen 
suurta, osasta kasoja löytyy edel-
leen kiviä, totesi Juuso Kakko-
nen Loimaan konepalvelu Oy:stä. 

– Kasojen laatu on kuitenkin 
parantanut huomattavasti hake-
tuksen alkuajoista. Tällä hetkellä 
eniten haasteita aiheuttaa sellai-
set purkupaikat, joissa tiukat ajan-
varausjärjestelmät, kertoi yrittä-
jä Oskari Heikkilä. Jos hake-
kuormaa ei saada purkupaikal-
le sovittuna aikana, niin pahim-
millaan purkua voi joutua odot-
tamaan tunteja.

Kiertotaloutta pitää kehittää 
ympäristö huomioiden
Nevel haluaa kehittää kiertota-
loutta ja varmistaa polttoaineen 
vastuullisuuden ja saatavuuden 
energiantuotantoon. 

– Yhteistyöllä voidaan luoda 
paikallisia kiertotalouksia, työl-
listää kumppaniverkostoa sekä 
huolehtia tuotannon eettisyydes-
tä sekä ympäristöystävällisyydes-

tä, totesi Nevelin polttoainepääl-
likkö Perttu Laakkonen. Ne-
velillä eettisyys ja ympäristöys-
tävällisyys tarkoittaa polttoai-
neen hankinnassa esimerkiksi 
sitä, että jalostukseen kelpaavan 
runkopuun polttoa vältetään vii-
meiseen saakka.

Nevel tukee ohjeistusta, joka 
peräänkuuluttaa kestävän met-
sänhoidon mukaisia toimia, la-
hopuun lisäämistarvetta suoma-
laisissa talousmetsissä sekä bio-
massan alkuperän raportointia.

Nevel tukee myös näkemys-
tä kokonaiskestävästä metsän-
hoidosta, joka edistää kestävää 
metsäekosysteemiä ja biodiver-
siteettiä. He pyrkivät jatkuvas-
ti parantamaan hankintaproses-
sejaan, jolla pyritään tukemaan 
kokonaiskestävää metsänhoitoa 
ja polttoainepalveluita. Nevelin 
tavoitteena on vähentää tukki- 

ja kuitupuun käyttöä. Metsästä 
kerättävien kantojen käytöstä he 
ovat luopuneet kokonaan. Yhtiön 
tavoite on luoda ja kehittää pai-
kallisia kiertotalouksia kumppa-
neidensa ja sidosryhmien kans-
sa niin, että ekologinen, sosiaa-
linen ja taloudellinen kestävyys 
tulee huomioitua. 

Salon voimalaitoksella 
turpeen poltto on 
vähentynyt merkittävästi
Kolmessa vuodessa Nevelin 
Salossa sijaitseva voimalaitos on 
vähentänyt turpeen osuuden 80 
prosentista 20 prosenttiin. Laitos 
on ensimmäistä vuotta varavoi-
makäytössä. Sen energiantuo-
tanto on tippunut noin viiden-
nekseen aiemmasta 250 GWh:sta. 
Polttoaineena käytetään kattilan 
ominaisuuksista johtuen noin 20 

Suomi on hyvällä vauhdilla siirtymässä fossiilisista polttoaineista bioenergiaan ja poltettavista biopolttoaineista 
kohti palamattomien energianlähteiden hyödyntämistä ja yhteiskunnan sähköistymistä. Toistaiseksi vihreä siirtymä 
tarkoittaa siirtymistä kohti uusiutuvia polttoaineita. Suuri osa näistä uusiutuvista polttoaineista saadaan metsistä. 
Vaposta irtautunut Nevel on toiminut energiamarkkinoilla jo useita vuosia. Nevel huolehtii energialaitostensa 
polttoaineiden saannista pääosin paikallisten polttoainetoimittajien avulla.

TIMO MAKKONEN

prosenttisesti turvetta. Loput ovat 
puupohjaisia materiaaleja. Näistä 
1/3 on kierrätyspuuta, 1/3 sahoilta 
tulevaa materiaalia ja loput 1/3 
metsähaketta. 

– Huoltovarmuuden näkökul-
masta turpeella on vielä jatkossa-
kin polttoainerooli, mutta sen saa-
tavuus voi muodostua muutaman 
vuoden kuluttua ongelmaksi, to-
tesi Laakkonen 

Uusiutuvalle energialle 
kriteerinä vastuullisesti 
tuotettu puuaines ja sen 
toimittaminen
Nevel ostaa polttoaineita laitok-
sille ja terminaaleihin toimitet-
tuna. Uusiutuva energia on pääasi-
assa metsäenergiaa, metsäteolli-
suuden sivutuotteita ja kierrätys-
puuta. Nevel neuvottelee jatku-
vasti uusia sopimuksia sekä jatku-
vista toimituksista että kertaeristä. 
Nevelillä on kolme suurta voima-
laitosta, Haapavedellä, Forssassa 
ja Lieksassa ja useita pienempiä 
laitoksia ja niille kaikille pitää 
löytyä hyviä polttoaineen toimit-
tajia. Metsäenergialla on rooli 
näiden voimalaitosten polttoai-
neena vielä vuosia, vaikka kier-
rätyspolttoaineet ja teollisuu-
den sivuvirrat valtaavatkin alaa. 
Metsäenergian ja muiden biopolt-
toaineiden rooli on tämänhetkis-
ten skenaarioiden mukaan vahva 

vielä ainakin seuraavan vuosikym-
menen ajan. Sen jälkeen ennus-
teiden mukaan metsäenergian 
käyttö alkanee hiipua ja tilalle 
tulevat uudet teknologiat ja 
sähköistyminen.

– Nykyisten kumppaneittemme 
kanssa tärkeää on varmistaa hyvä, 
vastuullisesti tuotettu ja toimitet-
tu puuaines ja teollisuuden sivu-
virtojen hyödyntäminen paikalli-
sen kiertotalouden kehittämisek-
si, Laakkonen jatkoi.

– Metsäenergian ongelmana on 
poliittisten päätösten lyhytjäntei-
syys ja siitä seuraava metsäener-
giaan keskittyneiden yritysten vä-
häisyys. Metsäenergian hankinta-
ketjut ovat pitkiä, poltettava puu 
pitää olla haketusvalmiina paljon 
ennen käyttöä, kertoi Laakkonen.

Nevel irtautui Vaposta vuosi 
sitten
Vapo (nykyinen Neova) myi 
kokonaan omistamansa Nevel 
Oy:n ranskalaiselle sijoitusyhtiö 
Ardianille tammikuussa 2021. 
Nevel tarjoaa teollisuudelle 
ja kunnille kehittyneitä infra-
struktuuriratkaisuja Suomessa, 
Ruotsissa ja Virossa. Yhtiö omis-
taa ja operoi näissä maissa yli 130 
energiantuotantolaitosta ja vastaa 
yli 40 kaukolämpöverkon toimin-
nasta. Yhtiö tuottaa noin 1,7 TWh 
energiaa vuodessa. 

Metsäenergialla on rooli 
energiantuotannossa vielä vuosia

Tienvarsihaketus ja hakkeen kuljetus voimalaitoksille on Loimaan konepalvelu Oy:n työtä. 

Osa vastuullista toimintaa on 
varoittaa muita tiellä liikkujia 
työmaista.

Salon voimalaitoksessa 
käytetään 80 prosenttisesti 
puupohjaisia polttoaineita ja 
loput on turvetta.
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Kirjanpainajat aiheuttivat pahoja 
metsätuhoja eteläisessä Nor-
jassa 1980-luvun alussa. Voi-
makkaat myrskyt olivat noi-

den tuhojen taustalla, kun kirjanpaina-
jat pääsivät myrskytuhopuihin lisäänty-
mään. Tuhojen seurauksena Norjaan 
tuli laki metsätuhojen torjunnasta. Suo-
meen vastaava laki tuli 1.7.1991. 

Viime vuosina kirjanpainaja ollut va-
kava ongelma keskisessä Euroopassa 
niin metsille, metsänomistajille kuin 
sahureille. Keski-Euroopan mittavil-
la kirjanpainajatuhoilla on ollut vaiku-
tusta myös Suomen puumarkkinoihin.

Ilmastonmuutoksen voimistuessa 
metsätuhot ovat vakava haaste met-
sille. Metsätuhojen kokonaisvaltaisella 
torjunnalla turvataan myös kotimaista 
puuhuoltoa jatkossa.

Puutavara ajoissa pois metsästä

Hyvästä metsähygieniasta on tarpeen 
huolehtia, jotteivat hyönteiset pääse 
aiheuttamaan tuhoja omissa tai naapu-
rin metsissä. Ajantasaistetun metsätu-
holain (1.1.2022) mukaan eteläisim-
mässä Suomessa eli A-alueella, pitää 
syyskuun alun ja toukokuun lopun väli-
senä aikana kaadettu tai metsään joutu-
nut kuusipuutavara korjata ja kuljet-
taa pois 15.7. mennessä. Keskisen 
Suomen B-alueella aikaraja on 24.7. 
sekä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun 
ja Lapin C-alueella 15.8. mennessä. 
Kuusen osalta kyse on yli 10 kiinto-
kuution määrästä.

Mäntypuutavara on vastaavasti toi-
mitettava pois A- ja B-alueilla heinä-
kuun alkuun mennessä ja C-alueel-
la 15.7. mennessä. Luonnonvarakes-
kus on linjannut edellä mainittuja ai-
koja käytännön metsätalouden avuksi. 
Mäntypino voi olla enintään 50 kiinto-
kuutiometriä. 

Lisäksi eteläisen Suomen A-alueella 
kesäkuun alun ja elokuun lopulla ha-
kattu kuusipuutavara on vietävä pois 
metsästä ja välivarastolta 30 päivän si-
sällä hakkuun aloittamishetkestä. Täl-
tä osin puutavaran kaukokuljetuksen 
ohjauksen merkitys korostuu jatkossa. 

Suomen metsäkeskuksen sivuilla on 
esitetty karttojen avulla edellä maini-

TEKSTI JA KUVAT: RISTO LAUHANEN, SEAMK

Metsätuholain muutokset tulivat voimaan vuoden 2022 alussa. Muutosten myötä juurikäävän torjunta 
on tehtävä sen leviämisen riskialueella toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana myös 
erilaisissa linjahakkuissa. Kotitarvehakkuissa ei torjuntaa vaadita jatkossakaan. Männyn osalta ainespuun 
mitat täyttävää puutavaraa voi olla enintään 50 kiintokuutiota varastossa, kun raja-arvo oli ennen 20 
kuutiota ytimennävertäjähyönteisten estämisen kannalta. Kuusen osalta määrä on edelleen tasolla 10 
kiintokuutiota metsätuholain ja kirjanpainajavaaran puitteissa. Muilta osin vähintään 0,5 hehtaarin 
linjahakkuista on tehtävä metsänkäyttöilmoitus, kuten Suomen metsäkeskus ohjeisti jo viime kesänä. 

tut aluevyöhykkeet. Jatkossa Suomen 
metsäkeskuksen ja Luonnonvarakes-
kuksen tiedotteita on tärkeää seurata.

Metsään joutunut ainespuun mitat 
täyttävä havupuutavara koskee myös 
myrsky- ja lumituhopuita. Mikäli tilan-
ne olisi puunkorjuun tai kaukokuljetuk-
sen kannalta kohtuuton, voidaan puuta-
vara käsitellä muulla tavalla. Puut voi-
daan esimerkiksi kastella tai peittää, 
tai lehtipuutavaraa voidaan kuormata 
havupuuvarastojen päälle. 

Jatkossa suurin metsätuhohaaste on 
mahdollisissa kesäaikaisissa myrskyis-
sä, jotka sattuvat kuusikoihin.

Juurikäävän torjunta kaikkiin 
hakkuisiin
Juurikääpäsienen torjunta on tehtävä 
kaikissa kesäajan hakkuissa asianmu-
kaisin menetelmin lajin leviämisen riski-
alueilla toukokuun alun ja marraskuun 
lopun välisenä aikana. Juurikäävän 
torjunta koskee myös erilaisia linjahak-
kuita sekä kivennäis- että turvemailla. 
Säädöskokoelma sisältää tarkemmat 
ohjeet.

Asia ei kuitenkaan koske kotitarve-
hakkuita. Lisäksi metsänluonnon moni-
muotoisuuden vaalimisen kannalta tär-
keät kohteet ja tutkimusmetsät on rajat-
tu juurikäävän torjunnan ulkopuolelle.

Jatkossa yleistyvät sähkölinjojen maa-
kaapeloinnit ja tuulivoimaloiden säh-
könsiirtolinjat vaativat metsänhakkui-
ta. Linjahakkuiden osalta on voinut sat-
tua tilanteita, joissa metsänomistajan tai 
hakkuuoikeuden haltijan on pitänyt kau-
pallisessa kesähakkuussa tehdä juuri-
käävän torjunta. Mutta kun voimayh-
tiö tuli jonkin ajan päästä tekemään sa-
malle kesähakkuuleimikolle kilometrin 
mittaisen linjahakkuun, ei juurikäävän 
torjuntaa vaadittu. 

Tilanne on nyt siis toinen. Juurikää-
vän torjuntavelvoite merkinnee myös 
sitä, että erilaiset infrayhtiöt joutuvat 
teettämään metsänkäsittelyt ammatti-
taitoisilla koneyrittäjillä, joilla on asian-
mukaiset konekalustot. Enää ei voi pui-
ta kaataa noin vain kaivinkoneella nu-
rin toisen maalle. Puiden nurin kaata-
minen toisen maalle ei ole sitä paitsi hy-
vän metsähygienian hengen mukaista.

Suomen metsäkeskus valvoo metsätuho-
lain noudattamista. Tarkempia tietoja ja oh-
jeita saa metsäkeskuksesta sekä alan sää-
döskokoelmasta. Myös mahdolliset sankti-
ot on niissä mainittuina.

Metsänomistajan ja metsäalan toimijoi-
den omavalvonta on tärkeää mm. puutava-
ran varastoinnin osalta. Lisäksi koneyrittä-
jien havaintoja mahdollisista tuhoista tarvi-
taan. Ammattimaisuus ja vastuu korostuvat 
uusissa säädöksissä.

Edellä oleva teksti on referaatti alan ny-
kyhetken tilannekuvasta. Tarkat säädök-
set ovat alan kokoelmissa ja Suomen met-
säkeskuksesta kannattaa alan toimijoiden 
kysyä lisätietoja.

Metsänkäyttöilmoitukset 
linjahakkuisiin
Vuoden 2020 lopulla metsänkäyttöilmoituk-
siin tuli mukaan metsätuhoja koskeva tieto. 
Jos hakkuutarpeen taustalla on metsätuho, 
niin tuhojen tilastointi ja seuranta tehostui-
vat uudella toimintamallilla. 

Lisäksi hanketoteuttajan, esimerkiksi tuu-
livoimayhtiön, on tehtävä metsänkäyttöil-
moitus vähintään 0,5 hehtaarin linjahank-
keista. Suomen metsäkeskus ohjeisti asi-
an kesällä tällä tavalla. Näin estetään, ettei 
linjahakkuu satu arvokkaalle luontokohteel-
le tai metsälain 10 §:n kohteelle tai liito-ora-
van kotimetsään.

Metsäenergian tarve kasvaa 
lähivuosina
Bioenergia ry:n mukaan vuonna 2021 
energiaturvetuotanto jäi noin 2,7 miljoo-
nan kuution eli 2,7 terawattitunnin tasolle. 
Huippuvuosina tuotanto on ollut 20-30 miljoo-
naa kuutiota eli 20-30 terawattituntia. 

Kun Venäjän puumarkkinatilanne vaikut-
taa epävakaalta, niin ainespuuksi kelpaamat-
tomia kotimaisia talousmetsien myrskytu-
hopuita olisi viisasta korjata ja hakettaa bio-
energian tuotantoon. Tuontihakkeen sijaan 
on järkevää pitää miehet ja koneet töissä, 
kun energiaturpeen käyttö on vähentymässä. 

Mahdolliset tuhopuut sopisivat myös tuo-
rehakkeen tuotantoon ja käyttöön. Manner-
Suomen maaseutuohjelman ja Hämeen Ely-
keskuksen rahoittama EIP-hanke ”Tuore-
hankekonsepti maatilamittakaavassa” sel-
vittää osaltaan alan ongelmakenttää.

  
Kirjanpainajahyönteiset 
tekevät kuusikossa 
pahaa jälkeä.

Metsätuholain Metsätuholain 
muutokset muutokset 
voimaan vuoden voimaan vuoden 
alussaalussa



18 19                           • 1/2022vuotta

ka päätuotantolaitoksia on molem-
min puolin länsirajaamme. SSAB 
on vuodesta 2016 lähtien kehittä-
nyt vetypelkistystä teräksen tuotan-
nossa. Viime vuoden heinäkuussa 
SSAB:n Oxelösundin tehdas vals-
sasi ensimmäiset uudella tekniikal-
la valmistetut teräkset, joiden raa-
ka-aineena käytetty rauta on pel-
kistetty vedyllä kivihiilen ja kok-
sin sijaan. Yhtiö on asettanut ta-
voitteekseen tuoda fossiilivapaata 
terästä markkinoille vuonna 2026.

Luvitukseen pitää saada 
lakisääteinen määräaika
Vihreä siir tymä vaatii teolli-
suudelta suuria investointeja. 
Seminaarissa olleet teollisuuden 
edustajat mainitsivat luvituskäy-
tännöt merkittäväksi tulpaksi inves-
tointien toteuttamiselle. Niihin 
ministeri Lintiläkin otti kantaa.

– Luvitukset venyvät aivan liian 
pitkiksi. Meillä on jopa 3–5 miljar-
din euron investoinnit lupaputkes-

Seminaarin aiheena oli teol-
lisuustoimialojen vähähii-
lisyystiekarttojen nykytila 
sekä ilmasto- ja energiapo-

litiikan uudet haasteet suomalai-
sen teollisuuden näkökulmasta.

Koska vihreä siirtymä on todel-
lisuutta ja vaatii syvempiä taskuja 
kuin yksittäisellä maalla on, Lin-
tilä esitti Suomen ja Ruotsin yh-
teistyön lisäämistä. Lintilä esitti, 
että Suomi ja Ruotsi laativat yh-
teisen teollisuuspoliittisen strate-
gian vihreän siirtymän edistämi-
seksi. Lintilän kaavailussa on saa-
da tälle vuodelle aikaan aiheen tii-
moilta huippukokous, johon osal-
listuisi poliittista johtoa ja elinkei-
noelämän edustajia molemmis-
ta maista.

– Suomi ja Ruotsi eivät ole vih-
reän siirtymän saralla pelkästään 
kilpailijoita, vaan meillä on yhtei-
siä intressejä Lintilä sanoi.

Esimerkkinä yhteisistä intres-
seistä on Pohjoismaiden suurin 
raakateräksen tuottaja SSAB, jon-

sa. Tässä kohtaa kuuntelisin tar-
koin EU komissiota, joka lokakuus-
sa huomautti eri maiden luvituskäy-
tännöistä. Meillä pitää lähteä hake-
maan mallia, että kirjataan lakiin 
määräaika: lakisääteinen vuoden 
luvitusaika.

Tavoiteaikataulu hiilineutraalis-
ta Suomesta vuoteen 2035 mennes-
sä on kunnianhimoinen – joiden-
kin mielestä liiankin. Oppositiosta 
on esitetty tavoitteiden siirtämistä 
vuoteen 2050. Lintilä tyrmäsi aja-
tuksen seminaarissa. 

– Tavoitteiden lykkääminen oli-
si luovuttamista ja etumatkan anta-
mista kilpakumppaneille. Vähä-hiili-
syys on Suomen teollisuuden kilpai-
luetu. Teollisuudelle, joka on jo val-
mistautunut investointeihin, se olisi 
taas ennustettavuuden heiluttamista. 

– Ennemmin pitää painaa kaa-
sua kuin jarrua fossiilisista poltto-
aineista irrottautumiseksi.

Ennustettava ja vakaa toimin-
taympäristö on teollisuuden in-
vestointien edellytys, mikä todet-
tiin jo tiekarttatyön yhteenvedos-
sa ja toistettiin useaan kertaan se-
minaarissakin. 

EU komissio on arvioinut, että 
EU:n ilmastotavoitteiden saavut-
taminen vaatii 3 500 miljardin eu-
ron investoinnit vuoteen 2030 men-
nessä. Elpymispaketti (RRF) kattaa 
koko Euroopassa tästä vain seitse-
män prosenttia.

– Olennaista on siis yksityisel-
lä rahalla tehtävät investoinnit. 
Valtion tehtävä on huolehtia, et-
tä Suomeen kannattaa sijoittaa, 
Lintilä totesi.

Ylisäätely uhkana

Kun sitoudutaan ilmastotavoit-
teisiin ja luodaan ohjauskeinoja 
niiden saavuttamiseksi, vaarana 
on sortua ylisäätelyyn. 

– On varottava, ettei tehdä pääl-
lekkäistä regulaatiota EU direktii-
vien ja oman lainsäädännön kaut-
ta, Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan taksonomia on 
hyvä esimerkki EU:n puolelta tu-
levasta ylisäätelystä. Rahoituksen 
ohjaaminen kestäviin kohteisiin 
on hyvä asia, mutta säädösten lii-
allinen yksityiskohtaisuus ei.

– Tulee valtavan yksityiskoh-
taista ja hallinnollista toimintaa. 

Suomen kannalta oleellista on 
biomassojen ja ydinvoiman koh-
telu taksonomiassa. 

– Jos meiltä jää ulkopuolelle 
ydinvoima ja biomassat, vaaran-
netaan omia 2035 ilmastotavoittei-
ta ja ilmastostrategiaakin.

Taksonomia-asetus luokitte-
lee rahoitus- ja investointikoh-
teita kestävyyden mukaan. Luo-
kitus vaikuttaa rahoituksen hin-
taan ja saatavuuteen: mitä kestä-
vämpi hanke on, sitä helpommin 

Jäädäänkö Suomessa asemalle katsomaan, kun vihreän 
siirtymän juna menee Ruotsia pitkin ohi? Tätä kysyi 
elinkeinoministeri Mika Lintilä Ilmastotekoja nyt! 
-seminaarissa Finlandia-talolla.

Tekoja, ettei jäädä junasta

SIRPA HEISKANEN

ja edullisemmin sille voi olettaa ir-
toavan rahoitusta. Kestävyyttä ar-
vioidaan nyt ensi vaiheessa erityi-
sesti ilmasto- ja ympäristövaikutuk-
sien perusteella. Myöhemmin kes-
tävyyden muutkin ulottuvuudet voi-
vat vaikuttaa luokitteluun.

Suomen tiekartat 
kiinnostavat maailmalla
Työ- ja elinkeinoministeriön virka-
miehet ovat saaneet paljon kyse-
lyitä ympäri maailmaa Suomen 
vähähiilisyystiekartoista ja niiden 
laadinnasta. 

– Tiekartat ovat kiinnostaneet 
myös Euroopan komissiota, joka 
on kehittänyt meidän tiekarttatyös-
tämme oman versionsa. Tiekartto-
jen sijaan komissio puhuu siirty-
mäväylistä (transition pathways), 
mutta pohjalla on Suomen kehit-
tämä toimintatapa, johtava asian-
tuntija Jyrki Alkio TEMistä sanoi.

Suomen vähähiilisyystiekartta-
työn alku on vuoden 2019 hallitus-
ohjelmassa, johon kirjattiin tavoite 
hiilineutraalista Suomesta vuoteen 
2035 mennessä. Ohjelmassa linjat-
tiin myös, että toimialakohtaiset tie-
kartat vähähiilisyyteen laaditaan yh-
teistyössä alan toimijoiden kanssa. 

Tiekarttatyö alkoi vuonna 2019 
ja oman tiekarttansa valmisteli 13 

toimialaa. Omat tiekarttansa val-
mistelivat: energiateollisuus, ke-
mianteollisuus, metsäteollisuus, 
teknologiateollisuus, elintarvikete-
ollisuus, liikenne ja logistiikka-ala, 
maatalous, matkailu- ja ravintola-
ala, kaupan ala, tekstiiliala, sahate-
ollisuus, rakennusteollisuus ja ra-
kennettu ympäristö, sekä kiinteis-
töomistajien ja rakennuttajien ala.

Toimialat vastasivat itsenäisesti 
tiekarttojensa valmistelusta ja työ- 
ja elinkeinoministeriö koordinoi 
kokonaisuutta. Tiekartat valmis-
tuivat vuoden 2020 aikana.

Tiekarttojen tarkoitus on näyt-
tää suuntaa ja antaa askelmerkkejä 
siitä, mitä siirtyminen vähähiilisyy-
teen tarkoittaa kullakin toimialalla. 
Niiden avulla haettiin tarkempaa 
käsitystä siitä, millaisia toimia tar-
vitaan hiilineutraaliin Suomeen siir-
tymiseksi ja arvioitiin toimien mit-
takaavaa, kustannuksia ja edelly-
tyksiä. Periaatteena laatimiselle oli 
tehdä tiekartoista kunnianhimoi-
sia, mutta realistisia. Toimialoille 
tiekartat ovat luonteeltaan suun-
nannäyttäjiä, ei sitoumuksia. Val-
tiovallalle tiekartat tarjoavat poh-
jaa poliittisten linjausten valmiste-
luun ja päätöksentekoon sekä yri-
tystukien suuntaamiseen. 

Kun tiekartat valmistuivat kesäl-
lä 2020, yhteenvetona todettiin, et-

tä tavoite hiilineutraalista Suomes-
ta vuonna 2035 on tavoitettavissa 
olemassa olevilla tai näköpiirissä 
olevilla tekniikoilla. Tiekarttojen 
toteutuminen kuitenkin edellyttää 
investointien kannalta suotuisaa ja 
ennustettavaa toimintaympäristöä, 
panostusta tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaan, osaamisen 
varmistamista sekä säätelyltä su-
juvuutta. 

Ilmastotekoja nyt! -seminaaris-
sa kartoitettiin toimien nykytilan-
netta ja jatkosuunnitelmia muka-
na olleiden energia-, kemian-, met-
sä- ja teknologiateollisuuden nä-
kökulmista. 

TEMin Jyrki Alkio mainitsi tie-
karttojen laadinnan sujuneen hy-
vässä ja innostuneessa hengessä. 

– Tietysti oli helppo puhua sii-
nä vaiheessa, kun asiat olivat abst-
rakteja ja kaukaisia. Kun tullaan lä-
hemmäs konkretiaa, on myös use-
ampia mielipiteitä ja keskustelua, 
Alkio totesi. 

Keskustelua syntyikin eri teol-
lisuusalojen edustajien paneelis-
sa. Johtaja Jari Kostama Ener-
giateollisuus ry:stä toisti paneelin 
alussa saman, mikä kuultiin viime 
syksynä Koneyrittäjien Ratkaise-
vat tekijät -seminaarissa: energia-
teollisuuden tiekarttaa on jo pitä-
nyt tarkistaa, kehitys on ollut niin 

huimaa. Energiateollisuus sitou-
tui vuonna 2019 siihen, että kau-
kolämmön ja siihen liittyvän säh-
kön tuotannon päästöt puolittuvat 
vuoteen 2030 mennessä. 

– Energialaitokset ovat tehneet 
nopeita liikkeitä. Nyt näyttää sil-
tä, että päästöt putoavat kolmas-
osaan tai sen alle. Tahti on ollut 
kova, Kostama sanoi.

Energiaa paljon käyttävän teol-
lisuuden vihertyminen ja vähähii-
lisyystavoitteiden saavuttaminen 
on pitkälti riippuvaista siitä, mil-
lä tavoin sen käyttämä energia on 
tuotettu. Energiateollisuuden roo-
li muutoksessa on suuri ja ener-
giantuotannon ratkaisut vaikutta-
vat erittäin paljon muiden suur-
ten teollisuustoimialojen vähähii-
lisyyskehitykseen. 

Osaan tiekartoista liittyi ar-
vio tarvittavien toimien hinnas-
ta, osa aloista on arvioinut muu-
tosten hintaa myöhemmin. Ener-
giateollisuuden arvio tarvittavis-
ta investoinneista oli 40 miljardia 
euroa vuoteen 2035 mennessä. 
Kemianteollisuudessa luku oli 17 
miljardia euroa, teknologiateol-
lisuus on arvioinut tiekartan to-
teuttamisen investointitarpeeksi 
20 miljardia euroa. 

Johtaja Jari Kostama 
kertoi jo viime 
syksyllä Koneyrittäjien 
Ratkaisevat tekijät 
-tapahtumassa, että 
energiateollisuuden 
tiekarttaa on jo 
tarkistettu, alan kehitys 
on edennyt niin ripeästi.

TYÖKONEET
VARUSTAA
METSÄTYÖ.
Meiltä löydät kattavan tuotevalikoiman. 

Hämeenlinna, 03 6440400  • Jyväskylä, 0143 38 8700  • Rovaniemi, 0163 21 0100 •
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
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Energiapuun korjuuta 
jatkuvatoimisuuden 
periaatteella
Harvennuksella parannetaan puuston arvokasvua ja tuhonkestävyyttä. Nuorten metsien hoitorästien 
hyödyntämisen suurin ongelma on se, että korjuun kustannukset nousevat huomattavasti puuston pienentyessä 
ja ylittävät helposti puusta maksettavan hinnan. Tähän asti yhtälö on vaikuttanut vaikealta ratkaistavaksi mutta 
jatkuvatoimisuuden periaatteella toimiva iittiläinen hakkuulaite innovaatio – Risupeto – voi tarjota ratkaisun nuorten 
tiheiköiden hoitorästien purkuun. Aiemmin korjuun esteeksi tai hidasteeksi koettu riukupuu ja alikasvos saadaan 
koottua hakkuulaitteella hyötykäyttöön, samalla kun metsän parhaat puuyksilöt saavat kasvutilaa, ja vältytään 
työläältä ennakkoraivaukselta.

JUHA LAITILA, LUONNONVARAKESKUS, JOENSUU

Perinteisesti energiapuuta on kor-
jattu giljotiini- ja harvesterikouril-
la, joiden tuottavuutta on parannet-
tu joukkokäsittelylaitteiden avulla. 

Joukkokäsittelyominaisuutta hyödynne-
tään myös Risupedossa mutta sen ohella 
sekä katkaisu että keruu tapahtuvat jatku-
vatoimisesti. Risupeto (www.reformet.fi/
risupeto/) katkaisee puut poikki kahdel-
la pyörivällä kiekkoterällä, minkä perästä 
keruulaite vetää puut oksineen nippuun 
keruukammioon. Kerätty nippu vapaute-
taan pyörittämällä teriä ja keruulaitteen la-
poja vastakkaiseen suuntaan. Jatkuvatoi-
misuuden avulla päästään eroon puu- tai 
puskakohtaisesti tapahtuvasta käsittelys-
tä jo kaatovaiheessa. Jatkuvatoimisuuden 
periaatteesta on hyötyä etenkin, kun kor-
jataan pienikokoista puustoa tai pensaik-
koa. Puun koko on tärkein korjuun yksik-
kökustannuksiin vaikuttavista tekijöistä ja 
korjuuketjujen tuotos reagoi herkästi puun 
koon ja hakkuukertymän muutokseen. 

Risupeto on suunniteltu käytettäväk-
si kaivukoneen puomissa ja hydraulises-
ti toimiva hakkuulaite pystyy kaatamaan 
tyvihalkaisijaltaan 1-30 cm paksuiset puut 
yhdellä kertaa. Risupedon kiekkoterät ei-
vät ole arat kolhuille, eli osumat kiviin tai 
maahan eivät keskeytä työtä, ja laitteella 
kaatuvat yhtä lailla niin pienet kuin suu-
retkin puut. Kantojen leikkuupinta on sä-
löinen ja rosoinen, mikä oletettavasti hei-

kentää vesomista ja edistää kantojen laho-
amista Puomiin liitetty puolentoista met-
rin jatkovarsi pidentää koneen ulottuvuu-
den kymmeneen metriin ajouralta. Lisäksi 
jatkovartta voidaan kääntää lähes 360 as-
tetta, joten, kouralla pystytään keräämään 
puita myös jäävien puiden takaa. Suurina 
sarjoina valmistettavien kaivukoneiden etu 
on niiden metsäkoneita selvästi edullisem-
pi hankintahinta sekä se, että tarvittaes-
sa korjuuvarustus voidaan riisua ja käyt-
tää peruskonetta sille suunnitelluissa pe-
rinteisissä maanrakennus tai metsänpa-
rannus töissä.

Aiemmin Risupetoa on tutkittu tien- ja 
pellonreunavesakoiden korjuussa ener-
giapuuksi. Iitissä pari vuotta sitten syk-
syllä 2019 toteutetussa reunavasakoiden 
korjuututkimuksessa teiden varsia ja pel-
tojen reunoja parturoitiin puhtaaksi Risu-
peto I:llä (Koneyrittäjä 10/2019). Tutki-
mustulokset jatkuvatoimisesta hakkuulait-
teesta olivat lupaavat, joten korjuukokeita 
päätettiin jatkaa nuorten metsien energia-
puun korjuussa. Tällä kertaa hakkuulait-
teena oli Risupeto II, eli uusi paranneltu 
ja sulavalinjaisempi versio ensimmäises-
tä Risupedosta. 

Vuolenkosken hakkuukoe 

Hakkuukoe järjestettiin marraskuun alussa 
1-2.11.2021 Iitin Vuolenkoskella ja Risupeto 

kuva 2. Tervelatvaiset tulevaisuuden tukkipuut valikoitiin viallisten ja huonolaatuisten joukosta.

II oli asennettuna uudenkarheaan tela-alus-
taiseen Kobelco SK 140 SR LC kaivuko-
neeseen (Kuva 1). Työmaana oli ylitiheä 
ja täysin hoitamaton nuori kuusi-raudus-
koivu sekametsä, jonne perustettiin 16 
puustoltaan vaihtelevaa hakkuukoealaa 
osin rinnemaastoon. Hakkuupoistuman 
keskikoko oli 14 ja 52 litran välillä eri koea-
loilla. Hakkupoistuma oli puolestaan 1517 
– 7367 runkoa ja 59 – 118 m3 hehtaarilta. 
Puusto harvennettiin metsänhoitosuositus-
ten mukaan alaharvennuksena ja tilajär-
jestykseltään tasaiseksi. Harvennuksessa 
poistettiin ensisijaisesti vialliset ja huono-
laatuiset puut. Jäävän puuston keskimää-
räinen tiheys oli 850 runkoa hehtaarilla, 
rinnankorkeus läpimitta 11 senttiä ja pituus 
12 metriä (Kuva 2). Ajouraväli ja ajouran 
leveys olivat keskimäärin 20,4 ja 4,5 metriä 
hakkuukoetyömaan alueella. 

Aikatutkimuksissa määritettiin puukoh-
tainen aika työvaiheittain ja se yhdistettiin 
kuormainvaakamittauksen tuottamaan ti-
lavuustietoon. Ajanmenekit ja kaato-kasa-
uksen tuottavuus määritettiin tehotyöaikaa 
kohden (m3/E0h). Hakkuukokeessa puut 
kaadettiin kokopitkinä, koska ajokonees-
sa oli kourasaha. Hakkuutyö videoitiin ko-
neen ohjaamoon asennetulla GoPro-kame-
ralla ja työvaiheiden kesto kellotettiin hak-
kuukoealoittain. Hakkuukoealojen puula-
jisuhteet ja vaakamittauksen muuntoluvut 
(kg/m3) määritettiin hakkuukoealakohtai-

Mikä on Risupeto ?

kuva1. Vuolenkoskella Risupedon uusin malli asennettu Kobelco SK 140 SR LC kaivukoneeseen. 
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sesti kantomittausten perusteella jäl-
kikäteen korjuujälkimittausten yhtey-
dessä. Puiden kappalemäärä hakkuu-
laitteessa laskettiin kellotuksen yhte-
ydessä ja kaadettujen puiden keski-
koko hakkuukoealalla määritettiin ha-
kattujen runkojen lukumäärän avulla.

Tuloksien pääkohdat

Aikatutkimuksissa tehotyöajasta 
kaksikolmasosaa (67 %) kului puiden 
keräilykaatoon liittyviin työtehtä-
viin. Kourataakassa olevien puiden 
kappalemäärä vaihteli 5 ja 14 välillä 
sen mukaan, miten suuria koealalta 
kaadetut puut olivat. Kokopuun tila-
vuuden kasvaessa keruukammi-
oon mahtuneiden puiden kappale-
määrä laski ja vastaavasti puiden 
koon pienetessä kourataakassa ollei-
den puiden kappalemäärä suureni. 
Luonnollisesti koivuja ahtautui keruu-
kammioon jonkin verran enemmän 
kuin tyveltä asti oksikkaita kuusia. 
Viidesosa Risupeto II:n (22%) ajanme-
nekistä käytettiin kouraan kerättyjen 
puiden kasaukseen ja kymmenesosa 
(10%) koneen siirtoihin työskentely-
pisteeltä toiselle hakkuutyön aikana 
nuoren metsän harvennuksella.

Kaato-kasaustyön tehotuntituotta-
vuus oli hakkuukoealoilla 11,2 – 26,6 
m3/E0h ja tuottavuus kasvoi puun koon 
mukana (Kuva 3). Aikatutkimuksis-
sa saavutettu tuottavuustaso oli enna-
koituakin kovempi ja vastaavan tasoi-
siin kaato-kasauksen tuottavuuksiin 

ei ole ylletty yhdessäkään aiemmin 
toteutetussa tutkimuksessa nuorten 
metsien energiapuun korjuun saral-
la Suomessa tai sen lähialueilla har-
vennusmetsissä. 

Jatkuvatoimisuuden periaatteen 
ohella hyvää tuottavuutta selittää se, 
että puita ei karsittu ja puusto kaato-
kasattiin kokopitkänä. Näin ollen pui-
den karsintaan ja katkontaan ei ku-
lunut ylimääräistä aikaa eikä kerty-
mä pienentynyt oksabiomassan kar-
sinnan takia. Poistettavaa alikasvos-
ta ja riukupuuta oli myös riittämiin 
tarjolla, eikä ylimääräistä aikaa kulu-
nut hakkuulaitteen vientiin poistetta-
valta puulta toiselle. Tuottavuutta te-
hosti myös se, että hakkulaite oli jä-
mäkästi kiinni puomin päässä ja kul-
jettaja pystyi ohjaamaan sitä hallitus-
ti kohti poistettavia puita. 

Johtopäätökset

Tulosten perusteella Risupedon 
korjuuteknologialla hoitamatto-
man nuoren metsän ryteikköi-
syys ja tukkoisuus oli käännettä-
vissä haitasta hyödyksi energiapuun 
korjuussa ilman, että korjuujäljestä 
tai harvennusohjeista olisi pitänyt 
tinkiä. Umpeen kasvaneiden ener-
giapuun korjuukohteiden tuottavuu-
den osalta voidaankin puhua tuotta-
vuusloikasta perinteiseen harvennus-
puun korjuuteknologiaan verrattuna. 
Risupetoa on kehitetty käytännön testi-
penkissä arkipäivän urakointityössä 

Iitin seudulla, joten lupaavien tutki-
mustulosten ohella edellytykset sille, 
että hakkuulaiteinnovaatio tuo aiem-
min toivottomaksi luokitellut kohteet 
korjuun piiriin myös muualla ovat 
hyvät. 

Puut korjattiin kokopitkinä, mikä 
tavanomaisesta korjuukäytännöstä 
poiketen vaatii, että ajokoneessa on 
kourasaha tai joku muu katkontalai-
te. Kaikilla kohteilla kourasahaa ei 
välttämättä tarvita mutta kourasahan 
asennus on käytännössä huomatta-
vasti helpompi toteuttaa kuin etsiä 
koneparille kohteita, joissa poistet-
tavan puuston enimmäispituus on 7 
– 8 metriä. Puiden katkonta metsä-
kuljetuspituuteen on toki mahdollis-
ta myös hakkuutyön aikana mutta 
silloin se tapahtuu korjuuketjun ko-
konaistuottavuuden kustannuksella, 
koska harvennuspuun korjuussa ajo-
kone on yleensä se, joka odottaa hak-
kuun etenemistä, jos operoidaan ta-
vanomaisilla metsäkuljetusmatkoilla.

Risupetoa ja siitä saatuja tutkimus-
tuloksia esiteltiin tuoreeltaan joulu-
kuun alussa 2.12.2021 pidetyssä Bran-
ches-hankkeen työpajassa. Tilaisuu-
dessa pidetty esitys ja Risupeto tut-
kimuksen tarkemmat yksityiskoh-
dat löytyvät osoitteesta: https://www.
branches.fi/fi/ajankohtaista/tapah-
tumat/potkua-metsaenergian-kehit-
tamiseen-tutkimuksen-ja-kaytannon-
yhteistyolla/ 
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Risupeto II &
energiapuuharvennus

Risupeto I vuonna 2019  &
reunavesakon raivuu *

Bräcke C1 6 &
hieskoivuviljelmän
avohakkuun tuottavuus malli
**

Bräcke C1 6 &
energiapuuharvennuksen
tuottavuus malli***

Bräcke MAMA &
energiapuuharvennuksen
tuottavuus malli***

kuva3. Risupedon tuottavuus harvennuksella ja 
reunavesakoiden kaatokasauksessa verrattuna 
ruotsalais-suomalaisiin tutkimustuloksiin 
energiapuun korjuun tuottavuudesta 
nuorten metsien harvennuksilla ja hieskoivu 
energiapuuviljelmällä. 

kynästä
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Juridiikka 
osana 
yrityksen 
strategiaa
Asia, joka usein jää pohtimatta, kun yritys 
tekee strategiaa ja sen mittareita, on 
juridiikka. Pitäisikö näitä oikeasti miettiä ja 
miksi?

Miksi juridiikka pitäisi Miettiä 
osana strategiaa?

Yrityksillä on erilaisia kirjattuja 
tavoitteita ja arvoja, joita yrityk-
sen työntekijöiden tulisi noudat-
taa osana strategiaa. Yrityksen 
kasvulle on kirjattu tavoitteita 
mittareina ja näitä noudatetaan 
tarkasti. Myös yrityksen arvot 
ohjaavat johtamista, arkea ja 
toimintaa. Jopa yrityksen keskei-
nen iskulause voi viitata siihen, 
että yritys toimii jämptisti ja sen 
toiminnasta annetaan luotettava 
kuva.

Juridiikka ei tarkoita, että yhti-
ön toiminnan joustavuus, nopea 
päätöksenteko tai toiminta kangis-
tettaisiin juridiikalla. Käytännös-
sä yhtiön työntekijöiden ja johdon 
tulisi pohtia, missä tilanteissa ja 
miten yhtiö voi antaa sen toimin-

nasta uskottavan ja jämäkän ku-
van, kun juridiikka sisällytetään 
yrityksen toimintaan joustavasti 
ja jämäkästi oikeisiin kohtiin ar-
kea tukemaan.

Juridiikan on siis tarkoitus su-
juvoittaa yrityksen toimintaa niis-
sä tilanteissa, kun se on tarpeen. 
Esimerkiksi yrityksen tulee tar-
koin miettiä, milloin esimerkiksi 
toimituksista on liiketaloudellises-
ti järkevää allekirjoittaa sopimus 
ja missä tilanteissa operoidaan 
vain tarjous vastaus -mallin mu-
kaisesti. Sopimuksin ja juridiikan 
avulla voidaan myös ohjata yhti-
ön omia tarpeita eli etukäteisen 
pohdinnan kautta voidaan löytää 
tuotannosta ja toiminnasta sellai-
sia kohtia, jotka syystä tai toises-
ta vaikeuttavat arkea, kun asiak-
kaiden tarpeet tulevat yllättäen 
ja nopeasti.

Mitä ja Miten juridiikkaa pitäisi 
Miettiä osana strategiaa?

Yhtiön johdon ja hallituksen 
tulisi lähtökohtaisesti aina lähes-
tyä toimintaa yhtiön edun näkö-
kulmasta eli käytännössä myös 
juridiikka osana strategiaa tulisi 
arvioida tämän ajattelun kautta. 
Juridiikka juridiikan vuoksi ei ole 
ajatuksena, vaan arjen helpotta-
minen ja nopeuttaminen ennalta 
arvioidun juridiikan muodossa.

Käytännön esimerkkinä voi-
daan nostaa esimerkiksi tilanne, 
jossa yrityksen kannattavuusmit-
tari vaarantuu jatkuvasti merkittä-
vän asiakkaan edellyttämien pika-
toimitusten vuoksi. Tällöin sopi-
muksen tavoitteena on, että se an-
taa ohjeita myös asiakkaan tilaus-
prosessille ja ennakoinnille. Sopi-
mukseen voidaan laatia esimerkik-

si ehto, joka luo jo ennakkoon tuo-
tannon uudelleenjärjestelylle hin-
nan ja tämä sitä kautta ohjaa myös 
asiakkaan toimintaa kiireellisten ti-
lausten välttämiseen, koska tietä-
vät, että pikatoimituksista joudu-
taan jatkossa maksamaan lisäkulu.

Samaa pätee yhtiön henkilökun-
taan. On tärkeää, että työntekijöi-
den sopimukset ovat tehty taval-
la, joka kuvaa yhtiön tapaa toimia. 
Lisäksi yhtiön toiminnalle voi olla 
laajoja vaatimuksia mm. työsuoje-
lun tai joustavuuden näkökulmas-
ta. Kun nämä asiat hoidetaan jämä-
kästi ja selkeästi niin yritys voi luo-
da itsestään hyvän kuvan työnan-
tajana, kun taas huonosti hoidet-
tuna hyväkin työnantaja voi näyt-
tää huonolta.

Juridiikan tulee siis näkyä arjes-
sa yhtiön tavoitteiden, iskulausei-
den sekä arvojen mukaisesti.
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Kylvösiementen hallitun peittämisen kylvön yhtey-
dessä mahdollistavan metsäkylvökauhan prototyyppi 
valmistui keväällä 2016. Metsäkylvökauha muistuttaa 
perinteistä kaivinkoneen ojakauhaa, mutta sen poh-

jassa on seulakauhoissa käytettävä, hydrauliikalla pyöritettävä 
yksiakselinen seulamoduuli, jolla laikun teon yhteydessä kau-
haan kertynyttä maata voidaan levittää tasaiseksi, ohueksi pei-
toksi kylvettyjen siementen päälle (kuva 1). Lisäksi kauhaan 
on sisäänrakennettu yksinkertainen sähkötoiminen kylvölaite. 
Kauhan on suunnitellut ja valmistanut alavutelainen Vipermetal 
– Ajutech Oy ja se on tarkoitettu 14 (± 2) tonnin kaivinkoneelle.

Viisi vuotta testausta ja tuotekehitystä takana

Prototyypillä, ja sitä muutaman vuoden päästä seuranneella ensim-
mäisellä kehitysversiolla tehtyjen koekylvöjen perusteella metsä-
kylvökauhaan on tehty useita käytettävyyttä, luotettavuutta ja tuot-
tavuutta parantavia uudistuksia. Keväällä 2021 valmistui jo toinen 
kehitysversio, jossa merkittävin uudistus oli kauhan pohjaan asen-
nettu erillinen muokkausterä (kuva 2). Kun kylvölaikku tehdään 
huulilevyn sijaan erillisellä muokkausterällä, kauhan liikuttelun 
tarve laikun teon ja siementen kylvön sekä peittämisen välillä 
vähenee. Tämä lyhentää yhden laikun kylvöön kuluvaa aikaa ja 
parantaa siten tuottavuutta. Kauhaan voidaan ottaa kerrallaan 
reilun kymmenen laikun peittämiseen tarvittava määrä maata.

Uudessa kehitysversiossa kylvölaitteen suuttimen edessä on 
myös pieni metallikartio, joka levittää siemenet laajemmalle alal-
le laikun pinnalla. Tämä kasvattaa todennäköisyyttä siihen, et-
tä osa siemenistä päätyy itämisen kannalta suotuisimpiin koh-
tiin laikun pinnalla, sekä helpottaa raivaussahalla tehtävää taimi-
kon varhaishoitoa (kuva 3). Kuljettaja voi myös ohjaamosta kä-
sin tarkkailla kylvölaitteen toimintaa ja siementen kylväytymistä 
laikun pinnalle kauhaan asennetun videokameran välityksellä.

Siementen peittäminen yli kaksinkertaisti taimimäärän

Metsäkylvökauhan uusinta kehitysversiota testattiin Karstulassa 
UPM Metsän kuivahkon kankaan männyn kylvötyömaalla touko-
kuussa ja kesäkuussa 2021. Työmaalle tehtiin ja kylvettiin kauhalla 
yhteensä noin 1200 laikkua. Puolet laikuista (600 kpl) peitet-
tiin seulomalla siementen päälle reilun sentin paksuinen kerros 
maata, puolet laikuista (600 kpl) jätettiin vertailun vuoksi peittä-
mättä. Peittämätön vertailukäsittely vastaa kylvöalustan ominai-
suuksien ja siementen kylväytymisen osalta perinteistä kaivin-
konekylvöä, eli siemenet jäivät paljaaksi kivennäismaalaikun 
pinnalle. Laikkukohtainen kylvösiemenmäärä oli toukokuussa 

Englantilainen maanviljelijä ja keksijä 
Jethro Tull kehitti viljan siemenen 
hallitusti oikeaan syvyyteen sijoittavan 
kylvökoneen jo vuonna 1701. Männyn 
metsäkylvössä tämä onnistui vasta 
reilu viisi vuotta sitten. Molemmissa 
tapauksissa siementen peittämisen 
vaikutus kylvötulokseen on perustavaa 
laatua.

kuva 1. 
Metsäkylvökauhalla juuri 
tehty, kylvetty ja peitetty 

laikku. Peittomateriaali on 
kivennäismaan, humuksen 

ja pintakasvillisuuden 
sekoitusta.

Metsäkylvökauhalla merkittävä parannus taimimäärään 

PEKKA HELENIUS, LUONNONVARAKESKUS
KYÖSTI SIPILÄ, SUOMEN METSÄKESKUS

5,5

1,5

4,7

1,8

Peitto Ei peittoa Peitto Ei peittoa

Toukokuun kylvö Kesäkuun kylvö

Taimimäärä, kpl

3,3

34,5

6,9

29,0

Peitto Ei peittoa Peitto Ei peittoa

Toukokuun kylvö Kesäkuun kylvö

Taimettomien laikkujen osuus, %

kuva 2. Metsäkylvökauhan 
uusimmassa kehitysversiossa 
laikku tehdään kauhan pohjassa 
olevalla muokkausterällä. 
Muokkausterän yläpuolella näkyy 
siementen peittämiseen käytettävä 
seulamoduuli sekä kylvölaitteen 
punainen suutin. Kuvassa näkyy 
myös punainen siemensäiliö, joka 
on irrotettu suojalevyn takana 
olevasta kylvölaitteesta siementen 
lisäämistä varten.

kuva 3. Männyn taimia 
toukokuussa kylvetyn ja 
peitetyn laikun pinnalla 
syyskuun lopulla. Punainen 
väri osassa taimia on normaali, 
yksivuotiaan männyn taimen 
syysväri.

kuva 4. Keskimääräinen 
laikkukohtainen taimimäärä eri 
käsittelyissä syyskuun lopulla.

kuva 5. Taimettomien laikkujen osuudet 
eri käsittelyissä syyskuun lopulla.

molemmissa käsittelyissä (peitto / ei peittoa) 
keskimäärin 12 kpl ja kesäkuussa molemmissa 
käsittelyissä 21 kpl. Kaikista laikuista laskettiin 
taimimäärä syyskuun lopulla.

Toukokuussa kylvetyissä ja peitetyissä lai-
kuissa oli lähes nelinkertainen määrä taimia 
niin ikään toukokuussa kylvettyihin, mutta peit-
tämättömiin laikkuihin verrattuna (kuva 4). Ke-
säkuun kylvössä taimimääräero peitetyn ja peit-
tämättömän laikun välillä oli hieman pienempi, 
mutta silti yli kaksi ja puolikertainen peittokä-
sittelyn hyväksi. Erilaisen kylvösiemenmäärän 
takia touko- ja kesäkuun taimimääriä ei voi suo-
raan verrata keskenään. Peitettyjen laikkujen 
taimet olivat silmämääräisen arvion perusteella 
myös hieman suurempia kuin peittämättömien 
laikkujen taimet. Suuri ero laikkukohtaisissa tai-
mimäärissä käsittelyjen välillä heijastui selväs-
ti myös taimettomien laikkujen osuuteen (ku-
va 5), eli syntyvän taimikon tilajärjestykseen.

Ensimmäisen kesän tulokset ovat yhdenmu-
kaisia aikaisempina vuosina tehtyjen kokeiden 
tulosten kanssa, ja viittaavat yhdessä siihen, et-
tä metsäkylvökauha mahdollistaa kylvössä käy-
tettävän hehtaarikohtaisen siemenmäärän mer-
kittävän pienentämisen. Siementen peittäminen 
nopeuttanee myös taimien alkukehitystä. Kyl-
vötaimia kuolee kuitenkin aina jonkin verran 
etenkin ensimmäisenä kylvöä seuraavana tal-
vena. Tämän testin lopullinen kylvötulos ja sen 
myötä metsäkauhakylvössä tarvittava hehtaa-
rikohtainen siemenmäärä varmistuvatkin vas-
ta ensi syksynä.

Myös mätästystä ja ojitusta

Vaikka metsäkylvökauha on erityisesti suun-
niteltu parantamaan taimettumista koneelli-
sessa kylvössä, sillä voidaan tehdä käytännössä 
kaikkea muutakin metsänuudistamiseen liit-
tyvää maanmuokkausta. Istutukseen soveltu-
villa kohteilla tai kuvion osilla samalla yksiköllä 
voidaan tehdä mättäitä, ja kaivaa navero-ojia 
kaikkein kosteimmilla paikoilla. Tarvittaessa 
onnistuvat myös pienimuotoiset seulontatyöt.
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homman juju. Tarvitaan vihre-
ää vetyä. 

Siksi vetyhankkeisiin panos-
tetaan nyt vähän kaikkialla. Ve-
dyn kokonaistuotannosta vih-
reän vedyn osuus on vain mur-
to-osa, joidenkin lähteiden mu-
kaan noin viisi prosenttia. Kun 
puhutaan vedystä, nimityksen 
väri kertoo tuotantotavan. Har-
maa vety tuotetaan fossiilisilla 
polttoaineilla, esimerkiksi maa-
kaasulla. Siniseksi nimitys muut-
tuu, jos fossiilisilla polttoaineilla 
tuotetun vedyn tuotantoproses-
sissa syntyvät hiilidioksidipääs-
töt otetaan talteen, varastoidaan 
ja hyödynnetään. Pinkki vety tuo-
tetaan ilman CO2-päästöjä esi-
merkiksi ydinvoimalla. Vihre-
ää vetyä saadaan, kun se tuote-
taan uusiutuvilla energialähteil-
lä kuten tuuli- tai aurinkoener-
gia tai vesivoimalla.

Tätä nykyä Neste valmistaa 
Porvoossa harmaata vetyä maa-
kaasulla. EU:n innovaatiorahas-
ton rahoitusta saaneella hank-
keella otettaisiin käyttöön hii-
lidioksidin talteenotto ja varas-
tointi (CCS) sekä elektrolyysi-
ratkaisut, jotka mahdollistavat 
vähähiilisen tuotannon. Projek-
ti on tällä hetkellä soveltuvuus-
tutkimusvaiheessa.

Suomi ohjaa EU:n 
elpymistukea puoli 
miljardia euroa 
energiamurrokseen 
Suomessa avattiin joulukuussa 
energiajärjestelmän murrok-
seen ja teollisuuden ener-
giaratkaisuihin liittyvä rahoi-
tushaku. Rahoitusta on tulossa 
jakoon noin 520 miljoonaa euroa. 
Rahoitus tulee EU:n elpymis- ja 
palautumistukivälineestä (RRF).

Suomen kestävän kasvun oh-
jelmassa energiainvestoinneille 
on määritelty seuraavat rahoi-
tusosuudet: energiainfrastruk-
tuuri-investointeihin 155 miljoo-
naa euroa, investoinnit uuteen 
energiateknologiaan 155 miljoo-
naa euroa, vähähiiliseen vetyyn 

Kyse on energiamurrok-
sesta ja sen ratkaisujen 
etsimisestä. Kunnianhi-
moiset ilmastotavoitteet 

tarvitsevat toteutuakseen kaiken-
kokoisia ratkaisuja. 

Helen Oy:llä, joka edelleen kul-
kee ihmisten mielissä Helsingin 
Energiana, on Suomen hallitus-
ohjelmaakin tiukemmat tavoit-
teet hiilineutraaliuden suhteen. 
Helenin tavoite on olla hiilineut-
raali jo vuonna 2030. Kuluttajil-
le vuokrattavaksi tarjottavat ni-
mikkopaneelit aurinkovoimalas-
ta ovat pieni askel kohti tuota ta-
voitetta. Helenillä on kolme au-
rinkovoimalaa, joista kuluttaja voi 
vuokrata itselleen oman nimik-
kopaneelin 4,40 euron kuukau-
sihinnalla. Vuokraaja saa sähkö-
laskussaan hyvityksen vuokraa-
mansa paneelin tuottamasta säh-
köstä. Helenin nettisivujen mu-
kaan hyvitys on ollut keskimää-
rin euron kuukaudessa. 

Helenin suuremmat liikkeet 
ovat muun muassa kivihiilivoi-
maloiden sulkemiset: Hanasaaren 
voimalaitoksen sulkeminen vuon-
na 2023 ja Salmisaaren voimalai-
toksen sulkeminen vuonna 2024. 
Hanasaaren tuotanto korvataan 
energian varastoinnilla, hukkaläm-
möllä, biolämmöllä, sekä aurinko- 
ja tuulivoimalla. Salmisaaren kivi-
hiilituotanto korvataan polttoon 
perustumattomilla ratkaisuilla. Ti-
lalle selvitetään muun muassa te-
ollisten hukkalämpöjen käyttöä, 
meriveden lämmön ympärivuo-
tista talteenottoa ja geotermistä 
energiaa. Uusiutuva bioenergia 
ei ole logistisesti realistinen rat-
kaisu Helsingissä. 

Helenin skenaarion mukaan sen 
lämmöntuotannosta peräti 60 pro-
senttia vuonna 2030 perustuu huk-
ka- ja ympäristölämmön hyödyntä-
miseen lämpöpumppuratkaisuilla. 
Vesivoimaakin kaavaillaan: Salmi-
saaren isoilla merivesipumpuilla 

tuotettaisiin kaukolämpöä meri-
vedestä. Hukkalämmön hyödyn-
tämisessä katsetta on käännetty 
Porvoon suuntaan, Nesteen Kil-
pilahden jalostamolle ja sieltä Hel-
sinkiin rakennettavaan lämpöput-
keen. Putken toteutuminen tai to-
teutumattomuus on toki vielä kiin-
ni monistakin seikoista, mutta sen 
ympäristövaikutusten arviointi on 
aloitettu.

Kilpilahden putkisuunnitelma 
kuvaa hyvin energiantuotannon 
ja -markkinan muutosta. Vanhas-
sa mallissa oli tuotantolaitos, put-
ki ja putken päässä kulutuspaikal-
la asiakas. Muutoksessa tuotanto 
hajautuu, lämpöä varastoidaan ja 
lämpöä voidaan myydä verkossa 
useaan suuntaan. Hukkalämpöä 
halutaan kerätä data- ja kauppa-
keskuksista tai jäähalleista. Tai 
kahvipaahtimoista kuten Helen on 
jo tehnytkin. Pauligin kahvipaah-
timolla Vuosaaressa syntyy kah-
vinpaahtamisen yhteydessä huk-

kalämpöä, joka voidaan kierrät-
tää kaukolämpöverkkoon. Kahvin-
paahdosta saadaan talteen hukka-
lämpöä tuhannen kerrostalokaksi-
on vuotuista lämmöntarvetta vas-
taava määrä. Tuotanto hajautuu, 
mittakaava muuttuu.

Vety halutaan osaksi 
energiajärjestelmää
EU:n innovaatiorahasto myönsi 
marraskuussa 88 miljoonaa euroa 
Nesteen hankkeeseen, joka liit-
tyy vihreään vetyyn ja hiilidiok-
sidin talteenottoon ja varastoin-
tiin. Porvoon hanke oli yksi seitse-
mästä rahoitusta saaneesta hank-
keesta yli kolmensadan hakijan 
joukosta.

Vetyä kaavaillaan osaksi tule-
vaisuuden energiajärjestelmää 
monestakin syystä. Vety voi toi-
mia energiavarastona uusiutuval-
le energialle, siitä voidaan tehdä 
uudestaan sähköä ja lämpöä, ja si-

tä voidaan käyttää liikennepolttoai-
neena. Se olisi käyttökelpoinen aine 
paitsi energiajärjestelmän kannalta 
myös päästöjen vähentämisessä ja 
ilmastotavoitteiden saavuttamises-
sa – kunhan vety itsessään tuotet-
taisiin päästöttömästi. Siinä juuri on 

SIRPA HEISKANEN

Kuluttaja voi vuokrata 4,40 
euron kuukausivuokralla 
oman nimikkopaneelin 
aurinkovoimalasta ja saada 
sen tuottamasta sähköstä 
hyvitystä sähkölaskullaan 
keskimäärin euron 
kuukaudessa. EU myönsi 
marraskuussa Nesteelle 
88 miljoonaa euroa 
vihreään vetyyn ja 
hiilidioksidin talteenottoon 
ja varastointiin liittyvään 
hankkeeseen. Nämä 
mittakaavaltaan varsin 
erilaiset asiat liittyvät 
toisiinsa. 

sekä hiilidioksidin talteenottoon 
ja hyödyntämiseen 150 miljoonaa 
euroa sekä teollisuuden proses-
sien suoraan sähköistämiseen 
ja vähähiilistämiseen 60 miljoo-
naa euroa. 

Joulukuussa 64 miljoonaa 
investointitukea 
neljälle energia-alan 
demohankkeelle
Lisäksi jo ennen EU elpymis-
tuen avaamista työ- ja elinkein-
oministeriö myönsi joulukuussa 
neljälle uusiutuvan energian 
suurelle demonstraatiohank-
keelle investointitukea yhteensä 
reilut 64 miljoonaa euroa. Tukea 
saivat Harjavaltaan, Vantaalle, 
Vaasaan ja Janakkalaan suunni-
tellut hankkeet.

P2X Solutions Oy:lle myönnet-
tiin tuolloin 25 miljoonaa euroa 
uusiutuvan vedyn tuotannon ja 
metanoinnin investoinnille Har-
javaltaan, Vantaan Energia Oy:lle 
19 miljoonaa euroa lämmön kau-
sivaraston investointiin Vantaalle. 
EPV Energia Oy:lle 14 miljoonaa 
euroa uusiutuvan vedyn tuotan-
to-, varastointi- ja käyttöinvestoin-
tiin Vaasaan ja Tervakoski Oy:lle 
5 miljoonaa euroa lämpöpump-
puinvestointiin tehtaan höyryn 
tuottamiseksi hukkalämmöistä 
Janakkalassa.

Hankkeita on siis liikkeellä hie-
man joka kolkalla maata ja valtio 
haluaa tukea vihreän siirtymän 
demonstraatiohankkeita. TEM 
ehti jo tammikuun puolivälissä-
kin myöntää energiaan liittyviin 
demohankkeisiin investointitu-
kea lisää yhteensä 4,7 miljoonaa 
markkaa. 

Solarigo Oy:lle myönnettiin 
2,6 miljoonaa euroa energiatu-
kea Kalajoelle tuulivoimapuiston 
yhteyteen rakennettavaan aurin-
kosähköpuistoa varten. Kiinteis-
tö Oy DC Seinäjoelle puolestaan 
myönnettiin 2,1 miljoonaa euroa 
energiatukea Seinäjoelle raken-
nettavan datakeskuksen hukka-
lämmön talteenottoon ja siirtä-
miseen kaukolämpöverkkoon.

Energiamurrokseen Energiamurrokseen 
etsitään ratkaisujaetsitään ratkaisuja

Messukeskuksen katolla on Helenin 
aurinkovoimala, josta kuluttaja voi 
vuokrata itselleen nimikkopaneelin. 
Kuva: Helen Oy

Neste saa rahoitusta EU:n 
innovaatiorahastolta 
Porvoon jalostamon 

kehittämiseksi vihreän 
vedyn tuotantoon 

ja hiilidioksidin 
talteenottoon ja 

varastointiin. 
 Kuva: Neste Oy
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en kaivamisen ja yritysmuotokin 
muuttui osakeyhtiöksi. Juuri en-
nen vuosituhannen vaihdetta hän 
möi kalkinlevittimen ja hankki sen 
tilalle toisen kaivukoneen.

Tänä päivänä Tuhkasaari Oy:n 
kalustoon kuuluvat neljä eripai-
noista kaivukonetta, kaksi pyörä-
kuormaaja, traktori, puskutrakto-
ri ja kolmitasoseula sekä uusi yh-
deksänakselinen sorakasettiyh-
distelmä. Kaikissa yrityksen kai-
vukoneissa on 3D-ohjauslaitteet. 
Ensimmäinen sellainen on han-
kittu vuonna 2012. 

Kolmitasoseulalla he seulovat 
omalla soranottoalueella luonnon-
sorasta salaojasoraa yhteistyö-
kumppaneiden käyttöön. Murs-
kattujen kiviaineksien osalta heillä 
on yhteistyötä Destia Oy:n kanssa.

Marko Tuhkasaari kertoo teh-
neensä myös työkoneiden ulko-
maankauppaa ostamalla pusku-
traktorin kuvien perusteella, tosin 
tuntemansa välittäjän kautta suo-
raan Euroopasta. Kone oli kuvis-
sa ja vielä paikanpäälle tultuaan-
kin päältäpäin kuin uusi. Aloitetta-
essa työ, jota varten kone oli han-
kittu, vikoja oli alkanut ilmetä sii-
nä määrin, että niiden korjaus oli 
tullut lopulta maksamaan yli kak-
sikymmenentuhatta euroa. 

– No, olikin se halpa ja sai se vä-
littäjä myyntiliikkeen vielä jonkin 
verran tulemaan vastaan koneen 
hankintahinnassa, mutta kyllä se 
kone kannattaa aina käydä katso-
massa ja kokeilemassa ennen kau-
pantekoa, hän toteaa hymyillen. 

Työntekijöitä yrityksessä on hä-
nen itsensä lisäksi neljä, joista kak-
si on omia poikia. Toinen heistä on 
opiskellut maarakennuskoneen-
kuljettajaksi ja toinen raskaskone-
asentajaksi. Molempia taitoja tar-
vitaan maarakennusyrityksessä. 
Pojista kolmas työskentelee tie-
totekniikkainsinöörinä muualla.

Keskustellessamme työnteki-
jöiden saatavuudesta, Marko ker-
too työntekijätilanteen olevan täl-
lä hetkellä hyvä. Mutta jos pitäi-
si löytää hyvä uusi kuljettaja, se 

Kalkinlevittäjästä 
menestyväksi 
maarakennusurakoitsijaksi

Luonnonhoitokohteet ovat muun muas-
sa uusia laskeutusaltaita, joilla 4860 heh-
taarin valuma-alueen veden virtausta py-
ritään hidastamaan siinä määrin, että ve-

dessä olevat ravinteet ja humus jäisivät altai-
siin eivätkä päätyisi kuormittamaan Evijärveä.  
Ensimmäisellä rakennettavalla altaalla viivytetään 
350 hehtaarin valuma-alueen vesiä. Työt altaalla 
ovat käynnistyneet puiden kaatamisella aivan vuo-
den 2021 lopussa.

– Kahden vuoden aikana Evijärvellä tullaan ra-
kentamaan 24 luonnonhoitokohdetta, joista 18 on 
uusia laskeutusaltaita ja loput virtausta hidastavia 
pohjapatoja Kirsinpäkkiuomaan johtaviin metsä-
ojiin, kertoo Kortesjärveläisen Tuhkasaari Oy:n 
toimitusjohtaja Marko Tuhkasaari.

Työn teettäjä on Metsäkeskus ja pääurakoitsija 
on Maansiirto Soukkala Oy. Maansiirto Soukka-
lan Pauli Soukkala on tehnyt altaista 3D-mallit, 
joten kaivaessaan Marko Tuhkasaari hyödyntää 
koneessaan olevaa 3D-ohjauslaitetta. 

Puiden kaatamisen jälkeen seuraava työvaihe 
on ollut lumen polkeminen kaivukoneella, jolla 
samanaikaisesti on nostettu vettä suohon kaive-
tuista kuopista, jotta altaan paikalle jäätyisi kuljet-
tava tie. Joulunajan ja alkuvuoden pakkaset ovat-
kin olleet työmaalle tervetulleita. Loppiaisen aat-
tona ensimmäinen laskeutusallas oli jo lähes val-
mis ja seuraava tulee siitä noin kilometrin päähän. 

Loppiaisen ja sitä seuranneen viikonlopun ajak-
si Marko Tuhkasaaren toiveissa oli pakkasia, jotta 
tieura jäätyisi siinä määrin, että altaan loppuosalle 
suodatinkankaan päälle tehtävään verhoiluun tar-
vittava 50 tonnia esimurskalla murskattua ”mols-
kottia” saataisiin traktorilla kuljetettua altaalle. Jos 
tie ei jäädy tarpeeksi, hän kertoo vuokraavansa 
pääurakoitsijalta tela-alustaisen dumpperin kivi-
aineksen kuljettamiseen.

Altaisiin puisia pohjapatoja

Suometsänhoidossa valumavesien puhdistami-
seen voidaan käyttää laskeutusaltaaseen upotettua 

puuta. Joihinkin altaisiin raken-
netaan puunrungoista pohja-
padot, joiden tulee alimmalla-
kin vedenkorkeudella olla koko-
naan veden alla. Vedenkorkeuden 
säännöstelyä varten altaan loppu-
päähän tulee maa-aineksesta ja 
puunrungoista tehty pohjapato, 
jossa on kolme rumpuputkea. 
Alimmainen niistä pitää altaan-
veden normaalikorkeudella ja 
kaksi ylimmäistä lisäävät virta u-
sta tulva-aikana. Valmistuttuaan 
pato toimii tierumpuna, jotta altaan 
toiselle puolelle pääsee tekemään 
metsänhoitotöitä.

Puunrungoista tehtävät tila-
vuudeltaan noin 10 kuutiometrin 
pohjapadot perustuvat PuuMaVe-
si-hankkeesta saatuihin kokemuk-
siin. Hankkeessa on tutkittu vedes-
sä olevan uppopuun vaikutuksia 
veden puhdistumiseen ja todettu 
sen vähentävän typen, fosforin, 
kiintoaineen sekä humuksen mää-
rää valumavesissä. Menetelmän te-
ho perustuu siihen, että puunpin-
taan muodostuu biofilmi, jota ve-
dessä olevat pieneliöt käyttävät ra-
vinnokseen. Biofilmin on tutkittu 
parhaiten kehittyvän vedessä ole-
van kuusen tai männyn pinnalle.

Altaan 3D-mallinnuksen ansios-
ta kaikki työn edellyttämät mitta-
ukset kuten puunipun yläpinnan 
oikea korkokin, voidaan todeta 
kaivukoneen 3D-ohjauslaiteella. 

Marko Tuhkasaari pyrkii teke-
mään mahdollisimman useat työ-
vaiheet kaivukoneellaan. Puiden 
kaatamiseen hän on käyttänyt 
energiakouraa ja puunrunkojen 
käsittelyyn kauhanpyörittäjässä 
olevia pihtejä, joiden hän kehuu 
soveltuvan erittäin hyvin puiden 
karsin taankin. Moottorisaha on 
mukana ainoastaan runkojen oi-
keaan mittaan katkomista varten.

Toinen talvinen työkohde on 
Kauhajoella
Kainastonjoella, joka on Kyrönjoen 
latvahaara ja laskee Kauhajokeen 
, on  jo useamman vuoden ajan 
ollut käynnissä joen kunnostus-
hanke, sen tavoitteena on pienen-
tää kevät- ja kesätulvista aiheutu-
via vahinkoja. Yksi kunnostustoi-
menpide on joen perkaaminen 

ruoppaamalla melkein kymme-
nen kilometrin matkalta samalla 
parantaen luiskien vakavuutta. 
Pääosa ruoppauksessa syntyvistä 
massoista läjitetään viljelyksessä 
oleville pelloille. Kainastonjoen 
kunnostustyöt on tehtävä mata-
limman veden aikana, joten jo 
useampana talvena Tuhkasaari 
Oy:n kolmekymmentätonninen 
pitkäpuominen kaivukone ollut 
jokiuomaa ruoppaamassa, niin 
myös tänä talvena.

– Pari vuotta sitten siellä liikutel-
tiin noin 130 tuhatta kuutiota ruop-
pausmaita, kertoilee Marko Tuh-
kasaari ja lisää, että pitkäpuomiko-
neella on vuosien aikana tehty pal-
jon ruoppauksia myös jään päältä.

Tänä talvena on tarkoitus ruo-
pata Evijärveä. Ruoppaus tulee 
tapahtumaan jään päältä ja siellä 
onkin jäädyttäminen käynnissä. 
Pitkäpuomikone kuljetetaan vii-
meistään helmikuun puolivälissä 
Kainas tonjoelta sinne, kun jää on 
riittävän paksua.

Kalkinlevittimestä kaikki alkoi

Marko Tuhkasaari on maati-
lan poika ja siten jo varhaisessa 
vaiheessa tottunut ajamaan trak-
toria. Kun kotitilan peltojen kalkit-
seminen oli tullut ajankohtaiseksi, 
kalkinlevitysurakoitsija oli ottanut 
hänet kyytiin oppimaan levittimen 
käyttöä. Seuraavan kalkinlevitysse-
songin alla urakoitsija oli tuonut 
pelkän levittimen ja pankkisiirto-
lomakkeita vihjaten nuorukaiselle, 
että maksat sitä mukaa, kun töitä 
on. Siten Markosta tuli kalkinlevi-
tysurakoitsija kotitilan traktorilla 
levitintä vetäen. Ja kalkinlevitin-
kin tuli maksettua. 

Armeijan jälkeen Marko Tuhka-
saari perusti toiminimen töiden ol-
lessa talvella kalkinlevittämistä ja 
kesällä turvesuolla urakointia. En-
simmäisen kaivukoneen hän hank-
ki turvesuolle vuonna 1997. Seu-
raavana kesänä päivinä, joina tur-
vesuolle ei sateen vuoksi tarvin-
nut mennä, hän aloitti maantieoji-

Evijärvellä Kirsinpäkin 
luonnonhoitohankkeessa tehostetaan 
metsätalouden vesiensuojelua. 
Kirsinpäkin metsäojitusalueiden 
toimenpidesuunnitelman tärkein 
tavoite on vähentää Evijärveen tulevaa 
ravinnekuormitusta ja siten parantaa 
vedenlaatua. Evijärven, joka kuuluu 
Ähtävän joen valuma-alueeseen ja 
sijaitsee sen keskiosassa, kunnostushanke 
on käynnistynyt jo vuonna 2016 ja jatkuu 
edelleen. 

olisikin jo vaikeampaa. Hän ar-
vostaa alan kouluttamista ja ker-
too heillä olleen usein alan oppi-
laitoksista työssäoppijoita, joista 
jotkut ovat valmistuttuaan saatta-
neet jäädä useammaksi vuodek-
si töihinkin.

Tuhkasaari Oy:n koneita on 
2000- luvulla ollut toteuttamas-
sa eri tieurakoita Keski-Suomes-
sa esimerkiksi Hirvaskankaan ja 
Äänekosken välillä. Viime kesänä 
he olivat tehneet Seinäjoella pyö-
rätietä sekä kunnostaneet Kortes-
järven urheilukenttää. Myös yk-
sityisteiden kunnostaminen kuu-
luu yrityksen repertuaariin, olivat 
ne sitten metsäteitä tai tiehoito-
kuntien teitä.

Rentoutumista 
moottorikelkkaillen
Yrittäminen vie yrittäjän ajasta 
suurimman osan ja Marko 
Tuhkasaari kertoo lomaksi riit-
tävän silloin tällöin päivällä tai 
kahdella pidennetyn viikonlo-
pun, jonka jälkeen kuulema jo 
kummasti kaipaa kaivukoneen 
puikkoihin. Hän on 2000 -luvun 
alusta alkaen viettänyt talvisin 
nämä pidennetyt viikonloput 
moottorikelkkaillen. 

Jo useana talvena hän on osal-
listunut yli viisikymppisille kelk-
kailijoille tarkoitettuihin Legendat-
luokan kelkkaendurokilpailuihin. 
Tänä talvena kilpailuja tulee ole-
maan neljänä viikonloppuna, kah-
den kilpailun ollessa kaksi päiväi-
siä. Yhteensä näissä kilpailuissa 
tullaan ajamaan yli tuhat kilomet-
riä moottorikelkalla, jos vain kelk-
ka toimii. Korona on vaikuttanut 
kelkkaharrastukseenkin siten, et-
tä jos jokin kelkanosa rikkoontuu 
kilpailussa, ei uutta osaa välttämät-
tä ehdi saada ennen seuraava kil-
pailua ja näin se estää kilpailuun 
osallistumisen.

Talven ensimmäinen kilpailu on 
Tahkolla 12.2.2022 ja seuraava 25. 
ja 26.2. Pohjois-Karjalassa Tuupo-
vaarassa ja Lieksassa. 

 Tavoitteenani on osallistua 
kauden kaikkiin kilpailuihin. To-
sin nyt näyttää silta, että koro-
nan vuoksi Tahkon kilpailu pe-
ruutetaan. Me ehdittiin kaverin 
kanssa käydä tammikuun puo-
livälissä Tahkolla muutama päi-
vä harjoittelemassa kotimaise-
mia haastavammissa maastois-
sa, kertoilee Marko Tuhkasaari.

Kesäisin harrastuksena on 
maastopyöräily. Iso-Syötteel-
lä on joka kesä kilpailu, jossa 
vaihtelevassa maastossa ajet-
tavat kilpailumatkat ovat n. 30 
km / n. 65 km / n. 130 km / n. 
260 km. Tapahtuman osallistu-
ja määrä on rajoitettu ja Marko 
kertoo ilmoittautuneensa on-
nistuneesti 65 km:n kilpailuun 
heti, kun se tuli mahdollisek-
si. Tapahtuman suosiosta ker-
too se, että muutamassa minuu-
tissa osallistuja määrä oli tul-
lut täyteen ja ilmoittautumisten 
vastaanottaminen oli päättynyt. 
Maastopyöräilemällä hän pitää 
yllä moottorikelkkailussa tarvit-
tavaa fyysistä kuntoa.

Vuoden yrittäjä mallia 
2018
Tuhkasaari Oy:n tulevaisuus 
näyttää valoisalle ja paikallista 
arvostustakin on tullut kuten 
Kortesjärven vuoden 2018 yrit-
täjäksi valinta.

– Kun rehellisesti yrittää, niin 
töitä on tulevaisuudessakin. Osa 
asiakkaista tilaa töitä kysymättä 
hintaa.  Silloin kai voi sanoa saa-
vuttaneensa heidän luottamuk-
sensa, Marko Tuhkasaari toteaa.

Koneyrittäjät ry:n jäsenenä 
hän kokee saavansa tarpeelli-
sia neuvoja ja jäsenetuja. Jos-
kus hän kertoo joutuneensa tur-
vautumaan oikeusturvavakuu-
tukseenkin. Jäsenyyden kautta 
myös verkostoituu toisien jä-
senyrittäjien kanssa ja siten tä-
mä Kirsinpäkin luonnonhoito-
hankekin tuli hänen toteutet-
tavakseen.

MARKKU LESKINEN

Laskeutusaltaan pituus on 70 
metriä ja se on yksi suurimmista 
rakennettavista altaista.

Marko Tuhkasaari viimeistelee patoa, jossa on kolme rumpuputkea, 
kaksi ylimmäistä ovat tulvavirtaamaa varten. Kauhanpyörittäjä 
jouduttaa työtä myös metsässä työskenneltäessä.

Altaan poikki on 
puunrungoista 
rakennettu pohjapato, 
jonka pintaan 
vedenalaisena 
syntyy biofilmi vettä 
puhdistamaan.  
Kuva, Marko Tuhkasaari

Toimitusjohtaja Marko Tuhkasaari nauttii työskentelystä 
luonnon keskellä.
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Koneluokitus.fi -verkkopalvelussa tapahtuu 
muutamia muutoksia kevään aikana. Osa niistä 
ovat sellaisia, että niiden ei pidäkään näkyä 
käyttäjille ja osa näkyy. Uutta ja näkymätöntä 
on luokitusjärjestelmän tekninen uudistus ja 
näkyvämmät muutokset ovat tammikuussa 
käyttöön otettu kaivurien ja kaivurikuormaajien 
(KKT) uusi luokitus sekä huhtikuun ensimmäisestä 
päivästä eteenpäin muuttuva pyöräkuormaajien 
(KUP) luokitus. Myös muita näkyviä muutoksia on 
tulossa.

   Koneluokitus.fi -verkkopalvelussa muutoksia alkuvuodesta

Koneluokituksen näkyvin osa, 
koneluokitus.fi -verkkosivus-
to toimi tarkoituksessaan oi-
kein hyvin, kertoo koneluoki-

tustyöryhmän toiminnassa luokitustyö-
ryhmän puheenjohtaja Ville Järvinen 
Koneyrittäjät ry:stä. 

– Ongelmaksi muodostui sivuston 
takana ollut järjestelmä, joka oli yksit-
täisen ihmisen räätälöimä. 

– Halusimme siihen pysyvämmän ja 
standardien mukaisemman ratkaisun, 
jolle on mahdollista saada tukea pidem-
män aikaa. Toimittajaksi valikoitui jo-
ensuulainen Kooders, Järvinen jatkaa.

Järvinen toteaa, että järjestelmän uu-
simisen kustannuksiin osallistuivat ura-
koitsijoita edustavat Infra ry ja Kone-
yrittäjät ry, konekauppiaita edustava 
Teknisen Kaupan Liitto ry sekä laajas-
ti kaikkia maarakennusalalla toimivia 
yrityksiä ja yhteisöjä edustava Maara-
kennusalan neuvottelukunta MANK ry.

Ei muutoksia vain muutoksien 
vuoksi
– Tärkeintä oli, että koneluokitus säilyt-
tää helppokäyttöisyytensä ja toimivuu-
tensa tilaajan apuvälineenä, tilaajia edus-
tava Ari Kinnunen Helsingin kaupun-
gin rakentamispalveluliikelaitokselta 
Staralta tiivistää uudistuksen tavoitteita.

– Luokitusperusteiden pitää olla sel-
keät ja sivujen hakutoiminnon kunnos-
sa. Siksi sivujen ulkoasu ei juurikaan 
muutu tulevaisuudessa. Lisätietosa-
rakkeita saattaa tulla lisää mutta nii-
den lisäämisen suhteen toimitaan va-
rovaisesti.

Kaivureiden ja kaivurikuormaajien 
(KKT) luokitus uudistuu kokonaan niin, 
että luokitusperusteeksi tulee työko-
neen työpaino. Aiemmin kaivureiden 
ja kaivurikuormaajien luokitus tapahtui 
sekä ohjaustavan, että työkoneen vakio-
kuokkakauhan tilavuuden mukaan. Ai-
kojen saatossa tämä luokitteluperuste 
on menettänyt merkitystään ja muutok-
set luokittelujärjestelmässä ja kaivurei-

VILLE JÄRVINEN

den markkinoissa ohjasivat siihen, että 
luokitus ei palvellut enää tarkoitustaan.

– Siinä tapahtui niin, että tietyllä taval-
la luokitusperusteet huomaamatta ku-
ristivat kaikki luokiteltavat koneet sa-
maan luokkaan, kuvailee Pekka Lyy-
tikäinen Infra ry:stä muutokseen joh-
taneita syitä. 

– Palautteen perusteella käynnistim-
me keskustelut ja laadimme yhteistyös-
sä kaivurivalmistajien ja -myyjien kans-
sa työpainoon perustuvan luokituksen, 
joka huomioi edelleen kaivureiden oh-
jaustavan, Lyytikäinen jatkaa.

Koneluokituksessa palataan työryh-
män yhteisellä päätöksellä siihen, että 
pyöräkuormaajien (KUP) luokituspe-
rusteena on 1.4.2022 lähtien työkoneen 
työpaino tonneina. Pyöräkuormaajien 
luokitusperusteena on käytetty 2010-lu-
vun puolivälin jälkeen pyöräkuormaa-
jan tehoa. Sitä ennen luokitusperuste 
oli luokitusjärjestelmän alusta lähtien 
työkoneen työpaino.

- Muutos moottoritehoon luokitus-
perusteena oli aikansa näkemys, ku-
vaa Kinnunen. 

– Se ei ollut koskaan mikään kynnys-
kysymys luokituksen käytölle, mutta on 
rehellisyyden nimissä todettava, että 
työpaino on tilaajalle oleellisempi tieto. 

– Tämä muutos tehdään urakoitsijoil-
ta ja tilaajilta tulleen palautteen perus-
teella. Siitä käy selvästi ilmi, että työ-
painoa hyödynnetään pääasiassa edel-
leen tarjouskilpailuissa ympäri maata.

Ympäristövaatimuksista tulee 
paineita myös koneluokitukseen
Koneluokitustyöryhmä on suunnitel-
lut lisäävänsä pikkuhiljaa luokitukseen 
lisätietoja, kuten päästöluokka, (poik-
keava) käyttövoima, polttoaine ja melu-
luokka. Kaikkia tietoja ei lisätä kerralla 
vaan jo luokiteltujen koneiden tiedot 
täydentyvät pikkuhiljaa riippuen, kuinka 
aktiivisia koneiden luokitusta pyytäneet 
ovat asian kanssa. Lisätietojen lisäämi-
sestä on keskusteltu jo useita vuosia, 

kun urakoitsijoilta ja konekauppiailta 
on tullut palautetta, että tilaajilta tulee 
painetta niiden lisäämiseksi.

– Kuulen paljon palautetta jäseniltäm-
me, että ympäristövaatimuksiin liittyviä 
tietoja pitää näkyä luokituksen yhtey-
dessä, luonnehtii nykytilannetta kone-
myyjiä edustava Juha Ala-Hiiro Tek-
nisen Kaupan Liitto ry:stä

Näiden koneluokituksen lisätietojen 
julkaisemiseen liittyvien vaatimusten 
taustalla ovat tietysti eurooppalaisittain 
kiristyneet tai kiristyvät päästövähen-
nysvaatimukset sekä Suomen omat vuo-
delle 2035 kohdistetut päästövähennys-
tavoitteet, jotka koskevat myös työko-
neita. Työkoneiden päästöjen vähentä-
misessä puhutaan keinoina muun mu-
assa biopolttoainekomponentin lisäämi-
sestä polttoaineisiin, polttoaineverotuk-
sen kiristämisestä, vaihtoehtoisten käyt-
tövoimien (biokaasu, vety) sekä säh-
köisten työkoneiden käyttöönotosta.

– Vaikka työkoneiden luokitusperus-
teet eivät muutu, olen tyytyväinen sii-
hen, että työkoneiden luokitus huomioi 
tulevaisuudessa myös näitä tietoja, jot-
ka ovat oleellisia tilaajille heidän jo lähi-
tulevaisuudessa kilpailuttaessa kone- ja 
kuljetuspalveluitaan, tiivistää Ala-Hiiro.

Koneluokitus.fi -verkkosivun on 
tarkoitus helpottaa maarakennus- 
ja työkonepalveluiden 
kilpailutusta ja koneiden vertailua. 
Koneluokituksessa olevat 
maarakennus- ja työkoneet on jaettu 
tietyillä perusteilla niin sanottuihin 
koneluokkiin. Riippumaton 
työryhmä laatii aina voimassa olevat 
luokitusperusteet ja luokittelee 
työkoneet eri koneluokkiin.
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Kokemuksia suonpohjien tuhkalannoituksesta paksuturpeisilla alueilla

Vuonna 2021 energiaturpeen 
tuotantomäärä oli vain noin 2,7 
miljoonaa kuutiometriä Bioenergia 
ry:n marraskuisen arvion mukaan. 
Huippuvuosina tuotantomäärät 
olivat 20–30 miljoonaa kuutiota. 
Tällä hetkellä turvetuotannosta 
vapautuukin suonpohjia 
jälkikäyttöön ennätysmäärä. 
Alueita vapautuu myös kesken 
tuotannon, koska turpeen kysyntä 
on vähentynyt reilusti viimeisen 
kahden vuoden aikana. Monille 
maanomistajille on tullut aika pohtia 
eri jälkikäyttövaihtoehtoja tuotannon 
päätyttyä. Turvetuotantoalueiden 
metsityksiin saa julkista tukea 
osana kansallisia ilmastotalkoita. 
Uudistamiskohteet antavat 
työsarkaa myös koneyrittäjille mm. 
ojanperkausten, maanmuokkausten 
ja tuhkalannoitusten kautta. 
Tässä artikkelissa luodaan 
katsaus käytännön haasteisiin, 
joita saattaa tulla vastaan 
paksuturpeisten suonpohjien 
puutuhkalannoituksessa.

suometsien lannoituksiin. Tukia ja alueita valvotaan tark-
kaan. Joutoalueiden metsitystuen rinnalla voisi käyttää ter-
miä avointen alueiden metsitystuki, sillä tukialue ei saa olla 
luontaisesti metsittynyt. Jo kohtalainen pajukoituminen on 
saatettu tulkita luontaiseksi metsittymiseksi tukipäätöksissä.

Neuvoja voi kysyä esimerkiksi paikallisesta metsänhoi-
toyhdistyksestä ja metsitystukea voidaan hakea Suomen 
metsäkeskuksen kautta. Ely-keskukset valvovat toimintaa. 
Muun muassa vähäistä suurempaan ojitukseen tarvitaan lu-
vat. Metsitystoimenpiteitä ei voi aloittaa ennen kuin tuet ja 
luvat on myönnetty.

Muilta osin metsitysten kannalta turvetuotantoaluiden 
infra on kunnossa. Kantava tiestö helpottaa alun metsänhoi-
totöitä ja puunkorjuuta. Lisäksi vesiensuojelurakenteet ovat 
valmiina, kun vanhat ojat on perattava ennen metsitystä. 

Lannoitetarpeen, tuhkan toimittajien ja 
varastointisalueen valinta
Alkuaan turvetuotantoalueet ovat olleet pienipuustoisia 
rämeitä ja nevoja. Suonpohjat ovat siis karuja kasvuym-
päristöjä, joilla on nykytilanteessa paksu jäännösturveker-
ros. Kohteilla on niukasti puiden tarvitsemaa fosforia ja 
kaliumia, joten kyseisten ravinteiden saanti on turvattava 
muulla keinoin. 

Puiden ravinteiden saantia voidaan edistää joko helpot-
tamalla juurten pääsyä turpeen alaiseen kivennäismaahan 
(esim. mätästys) tai käyttämällä ostolannoitteita. Kesken 
jääneillä tuotantoalueilla turvepaksuus voi olla kuitenkin 
yli metrin, joten tällaisessa tapauksessa mekaaninen maan-
muokkaus voi tulla liian kalliiksi ja vaikeaksi. Tällöin lannoi-
tus on ainoa vaihtoehto turvata hyvän metsänkasvun edel-
lytykset.

Tällä hetkellä kustannustehokkain tapa lannoittaa suon-
pohjia on käyttää puutuhkaa. Puutuhka on edullista ja se toi-
mii hyvänä fosforin ja kaliumin lähteenä. Turpeessa on saa-
tavilla puiden tarvitsemaa typpeä, joten puutuhkan alhainen 
typpipitoisuus ei ole haitta ja se on pikemmin etu turvemail-
la, kun liiallista typpikuormaa voidaan välttää. 

Puutuhkan levityksessä kaikki lähtee hyvästä suunnitte-
lusta ja lannoitustarpeen arvioimisesta. Metsityksessä puu-
tuhkan levitystarve on tärkeä tiedostaa ja asettaa levitysmää-
rä puulajikohtaisten suositusten mukaiseksi. Turvetuotan-
nosta voi poistua alueita, joissa jäännösturpeen paksuus on 
pieni. Tällöin ei yleensä lannoitustarvetta ole, mutta hienoja-
koinen kivennäismaa turpeen alla voi routimisen kautta tuo-
da haasteita metsitykselle.

Esimerkiksi männyntaimien lannoitusmäärätavoite turve-
maiden metsissä on ollut noin 5 tonnia hehtaarille mm. Vilp-
pulan Jaakkoinsuon puutuhkakokeiden valossa. Jaakkoin-
suon tuhkalannoituskokeet perustettiin 1930-luvun lopul-
la, ja niille levitettiin puutuhkaa 5 ja 10 tonnia hehtaarille. 
Rinnalla oli lannoittamaton vertailukohde. Suopohjien osal-
ta Luonnonvarakeskuksen tutkija Lasse Aro suositti 3–5 
tonnia puutuhkaa hehtaarille eräällä Suomen metsäkeskuk-
sen hankeretkellä. 

Kuormatraktorilla ja helikopterilla toteutetut turvemai-
den metsien puutuhkalannoitukset ovat viime vuosina mak-
saneet 300–500 euroa hehtaaria kohti. Helikopterityö on ol-
lut kalliimpaa kuin maasta käsin tehtävä lannoitus. Kustan-
nusten hallinnan takia suopohjien puutuhkalannoituskohtei-
ta on alettu toteuttaa traktorivetoisella maatalouden kalkin-
levityskalustolla. 

Eri toimittajien tarjoamiin tuhkalannoitteisiin on hyvä tu-
tustua ennalta. Tuhka on usein peräisin voimalaitosten polt-
totuhkasta, joten tuhkan koostumukseen vaikuttaa se, mitä 
voimalaitoksella poltetaan ja minkälaisella tekniikalla. Tuh-

Tuet edistävät toimintaa
Joutoalueiden metsitystuki on lisännyt suonpohjien metsitysintoa tuhansilla 
hehtaareilla. Suomessa on eri arvioiden mukaan kaikkiaan noin 100 000 
hehtaarin verran soiden, joutoalueiden ja peltoheittojen metsityskohteita. 

Metsäkeskuksen mukaan esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla on ollut vireil-
lä suonpohjien metsitystukihakemuksia noin 1 000 hehtaarin verran vuo-
den 2021 lopulla. Tilanne tarjoaa lisääntyviä työmahdollisuuksia myös ko-
neyrittäjille tuotantoalueiden jälkihoidossa ja jälkikäyttötöissä.

Entisille turvenevoille metsitystuki on 1 500 euroa hehtaarille, jos puun 
taimet istutetaan. Kylvökohteille hehtaarituki on 1 000 euroa. Lisäksi koh-
teille voidaan maksaa hehtaarikohtaiset hoitopalkkiot eli 450 euroa toisena 
vuotena metsityksen jälkeen ja 450 euroa kahdeksantena vuotena. Entisen 
turvetuotantoalueen puutuhkalannoitukseen ei saa erillistukea toisin kuin 

Alan haasteet ovat nimenomaan paksuturpeisilla nevoilla, vaik-
ka suonpohjien metsityksestä on saatu kokemuksia jo pitkäl-
tä ajalta. Esimerkiksi Alavuden Vuorennevan yli 30-vuotiaalla, 
ohutturpeisella metsityskohteella mäntypuuta on 150–200 kuu-

tiometriä hehtaarilla. Kohde oli ensimmäisen kerran harvennettu kym-
menkunta vuotta sitten. Alueen penkkatiet helpottavat osaltaan puunkor-
juuta, mutta penkkateitä ei saa päästää pusikoitumaan.

Turvetuotantoalueen jälkikäyttömuoto perustuu usein vesitalouden eh-
toihin. Yleisin jälkikäyttömuoto on ollut metsitys, jonka osuus jälkikäyttö-
muodoista on ollut noin 75 % Bioenergia ry:n arvion mukaan. Metsitys ei 
ole kuitenkaan itsestään selvä vaihtoehto, sillä se on kannatettavaa vain niil-
lä alueilla, jossa alue pysyy kuivana painovoimaisesti ilman veden pump-
pausta. 

Paksuturpeisten alueiden metsitys aiheuttaa lisäksi omat haasteensa esi-
merkiksi ravinteiden saantiin, mikä on hyvä tiedostaa ennen toimenpitei-
tä. Toisaalta paksuturpeisten alueiden ilmastopäästöistä ei ole vielä katta-
vaa tutkimustietoa.

Puutuhkan levitykseen käytettyä kalustoa (Kuva: Kari Laasasenaho)

Raimo Mannila Jalasjärven Hiirenkorvan tilalta hoiti Naarasnevan mittausaseman lannoitussavotan 
(Kuva: Kari Laasasenaho).

Hyvällä kalustolla tuhka voidaan levittää koko 
20-metriselle turvesarkalle yhdellä kertaa. 
Fosforin riittävyyden takia esimerkkikohteen 
tuhkamäärä oli 7 tonnia hehtaarille.  
(Kuva: Kari Laasasenaho)
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kan toimittajilta on löydyttävä tieto tuhkan 
sisältämistä ravinnemäärästä ja alkuperäs-
tä. Tuhkalla pitää olla riittävä lannoitusvai-
kutus. Lisäksi haitallisten raskasmetallien 
raja-arvot eivät saa ylittyä. Toisaalta ravin-
nepitoisuuksiin vaikuttaa se, käsitellään-
kö tuhkaa ennen myyntiä. Osa valmista-
jista esimerkiksi rakeistaa tuhkaa, jolloin 
tuhkan ravinnetiheys kasvaa. 

Suonpohjien pinta-alat ovat usein suu-
ria, jopa useita kymmeniä hehtaareja, 
mikä tarkoittaa sitä, että tarvittava tuh-
kamäärä on iso. Esimerkiksi 40 hehtaa-
rin metsitysala tarvitsee tuhkaa aiemmin 
esitettyjen levitysmäärien perusteella jo-
pa 200–280 tonnia. Siksi on kiinnitettävä 
huomiota myös rahtikustannuksiin ja sii-
hen, mihin tuhka varastoidaan ennen le-
vitystä. Tuhka pitääkin sijoittaa sellaiseen 
kohtaan, että se on turvallista ja logistises-
ti helppoa levittää. Isoilla pinta-aloilla kan-
nattaa sijoittaa osa tuhkasta useampaan 
varastokasaan, mikä vähentää levitysvau-
nun täytöstä koituvaa ajoa. Myös levitys-
vaiheessa sinkoileviin tuhkakokkareisiin 
on hyvä varautua ja välttää niiden sinkoi-
lemista muihin koneisiin ja laitteisiin, ku-
ten autoihin.

Urakoija levitykseen

Tuhkan levityksessä on useita toimin-
tamalleja. Helpoimmalla maanomis-
taja pääsee, jos kilpailuttaa turvenevan 
metsityksen avaimet käteen -periaatteella. 
Metsäyhtiöt ja metsänhoitoyhdistykset 
suunnittelevat ja myös hoitavat useassa 
tapauksessa työn tilaamisen ja toimivat 
osin tuttujen organisaatioiden kanssa. 
Myös tuhkan saatavuus ja laatu rajaavat 
toimijoita. Monet koneyrittäjät työsken-
televät varsin suurellakin toimialueella. 
Maatalouskalkin levitykseen erikoistuneet 
koneyrittäjät saattavat tehdä myös puutuh-
kan levitystä eli toimijoita kannattaa tiedus-
tella laajasti oman maakunnan alueelta. 
Valinnan yhteydessä huomiota kannat-
taa kiinnittää levityskalustoon, suonpoh-
jan kantavuuteen ja työn tehokkuuteen. 
Lisäksi verkostojen hyödyntäminen ja 
yhteistyön lisääminen muiden alueen 
maanomistajien kanssa voi kannattaa. 

Tuhkan levityksen haasteet 
paksuturpeisilla alueilla
Paksu turvekerros voi aiheuttaa ennalta 
odottamattomia haasteita tuhkan levityska-
lustolle. Normaalissa tuotantotilanteessa 
jäännösturpeen paksuus on jälkikäyttövai-
heen alussa noin 10–30 cm. Kun kiven-
näismaa on ollut pinnassa, se on luonut 
paremmin kantavan pohjan turvemailla. 
Nykyisin tilanne on se, että monilla alueilla 
jäännösturvetta voi olla yli metrikin, ja 
varsinkin märkinä aikoina turve voi muut-
tua helposti upottavaksi kuraksi. Märät 
paikat tulisikin olla selvillä hyvin ennen 
levitystä, varsinkin sulan maan aikana.

Puutuhkalannoitus voidaan tehdä ympä-
rivuotisesti, mutta se kannatta ajoittaa joko 
loppusyksyyn, talveen tai kevääseen, jol-

loin ravinteet ovat puiden hyödynnettävissä en-
nen seuraavaa kasvukautta. Tuhka voidaan le-
vittää lumiseen aikaan myös hankilevityksenä. 
Talvi on hyvää levitysaikaa, koska routa kantaa 
paremmin levityskalustoa. Kuiva syksy voi olla 
hyvä ajankohta, jos vesitalous on kunnossa ei-
kä alue ns. allikoidu. Toisaalta kevätlevitykses-
sä minimoidaan lannoitehukka, kun kasvukau-
si alkaa nopeampaa levityksen jälkeen, eikä esi-
merkiksi tuuli pääse kuljettamaan tuhkaa pois.

Talvilevityksen aikana roudan kovettama 
turpeen pinta voi olla erittäin liukas. Tämä 
voi aiheuttaa esimerkiksi sen, että painavan 
levittimen ja tuhkakuorman vetäminen neli-
vetotraktorilla voi olla yllättävän haasteellista 
ja jumiin voi jäädä pieneltäkin näyttäviin es-
teisiin. Turpeen pinnan liukkaus voi olla sa-
maa luokkaa jäisen asfaltin kanssa, varsinkin, 
jos pyörät jäävät hetkeksi sutimaan jäätynee-
seen turpeeseen ja alusta hioutuu sileäksi. Lu-
miketjut voivat olla tällöin hyvä lisä myös ne-
livetotraktoriin. 

Toinen haaste, joka liittyy talvikauteen, on 
se, että mikäli routa pettää, turve lohkeilee 
pinnasta levyinä ja tällaiset liukkaat ja jäiset 
turvelevyt voivat haitata merkittävästi konei-
den irrottamista kiinnijäämistilanteessa. Tur-
ve käyttäytyy hyvin eri lailla verrattuna kiven-
näismaihin. 

Parhaimmillaan puutuhkan levittäminen on 
nopeaa ja tehokasta, kun olosuhteet ja kalus-
to ovat kunnossa. Hiirenkorvan tila toteuttaa 
tuhkalevityksiä aliurakointina ähtäriläiselle 
ForestVital Oy:lle. Hiirenkorvan tilan isänti-
nä toimivat Sami ja Vesa Mannila. Jalasjärveltä 
käsin toimiva maatalousyhtymä toimii laajalla 
alueella. Työt ovat lisääntyneet osin metsitys-
tuen myötä. Alueella on paljon työmaita, sillä 
Etelä-Pohjanmaata pidetään Suomen merkit-
tävimpänä turvemaakuntana. Metsäkeskus-
alueesta soita on ollut noin puolet. Eläkkeel-
le jäänyt entinen Hiirenkorvan isäntä Raimo 
Mannila auttaa poikiaan, Samia ja Vesaa, 
tuhkan levitysurakoissa:

 – Erilaisten levitykseen vaikuttavien teki-
jöiden huomioiminen etukäteen on tärkeää. 
Suonpohjilla on hyvä ottaa huomioon esimer-
kiksi tuhkan varastointialue. Tuhkakasa on 
hyvä sijoittaa levityksen kannalta keskeiselle 
paikalle, jopa useampaan kasaan ja niin, että 
kasan viereen pääsee hyvin autolla. Tuhkaka-
san ympärillä tulisi olla lisäksi hyvin tilaa, jot-
ta kasan viereen ja sen ohi pääsee levitys-
kalustolla. Ojat eivät saa olla liian lähel-
lä. Varsinkin talvikaudella ojat voivat lu-
men peitossa, mikä voi aiheuttaa vaa-
ratilanteita. Lisäksi lumen alla piilos-
sa olevat allikot voivat vaikeuttaa le-
vitystä. Myös kiinteistörajat on hyvä 
merkitä näkyvästi, sillä rajojen tul-
kitseminen avoimella suolla voi olla 
haasteellista, Raimo Mannila sum-
maa tuhkan levitykseen liittyviä te-
kijöitä.

TURNEE-hanke lisää 
tutkimustietoa suonpohjien 
metsityksestä
Puutuhkalannoituksesta on saatu käytän-
nön kokemuksia Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Nappaa hiilestä -ohjelman kautta 

rahoitetussa TURNEE-hankkeessa. 
Kokemuksia on saatu Naarasnevan 
mittausaseman puutuhkalannoituksen 
yhteydessä. Naarasnevan puutuhkalan-
noituksesta on julkaistu myös minuutin 
mittainen YouTube-video, jonka pääsee 
katsomaan osoitteessa: https://youtu.
be/25n05lgnWHo

Hanke tuo paljon kaivattua lisätutki-
mustietoa suonpohjien metsityksen ko-
konaisilmastovaikutuksista. Hanke tar-
joaa tulevaisuudessa vastauksia myös 
siihen, miten paksuturpeisten suonpoh-
jien metsitys vaikuttaa ilmastopäästöi-
hin.

Maa- ja metsätalousministeriön pää-
rahoittamassa Nappaa hiilestä kiinni –
ohjelman TURNEE-hankkeessa selvi-
tetään, kuinka paljon maankäyttösekto-
rin päästöjä voitaisiin pienentää reheviä 
turvemetsiä ennallistamalla, ja toisaal-
ta kuinka paljon nieluja voitaisiin kas-
vattaa metsittämällä tai ennallistamalla 
käytöstä poistettuja turvetuotantoaluei-
ta. Hiiliasioiden lisäksi hanke tutkii tur-
vemaiden vesiensuojelua. Tietoa tarvi-
taan myös metsityksen vaikutuksesta 
vesien laatuun.

Helsingin yliopiston (HY) apulais-
professori Annalea Lohila koordinoi 
TURNEE-hanketta Helsingin yliopiston 
INAR-ilmakehätieteiden keskuksessa, 
jota johtaa akateemikko ja professori 
Markku Kulmala. Hankkeessa ovat mu-
kana lisäksi Helsingin yliopiston Metsä-
tieteen laitos, Oulun yliopisto (OY), Il-
matieteenlaitos (FMI) sekä Seinäjoen 
ammattikorkeakoulu (SeAMK). Hanke 
toimii ajalla 1.3.2021-31.12.2023. Hank-
keen kokonaisbudjetti on noin 1,9 mil-
joonaa euroa.

TEKSTI: 
 KARI LAASASENAHO , 
RISTO LAUHANEN (SEAMK), 
ANTTI LAAKSO (SOININ 
METSÄNHOITOYHDISTYS), 
ANNALEA LOHILA, OLLI-PEKKA 
SIIRA, MARKUS LAMPIMÄKI 
(INAR), KARI MINKKINEN (HY), 
SAMI HAAPANALA (SUVILUMI OY) 
SEKÄ HANNU MARTTILA (OY).

KUVAT:  
KARI LAASASENAHO, SEAMK. 

30.8.-1.9. 
www.finnmetko.fi
Jämsä 1.-3.9.
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Yksityisteiden Puuinfra 
-hankkeessa on ollut 
monta eri osa-aluetta ja 
tavoitetta. Ensisijaisesti 

siinä on pyritty saamaan tietoa yk-
sityisteiden silloista ja niiden kun-
nosta ja sen jälkeen yritetty löytää 
keinoja lisätä puunkäyttöä siltarat-
kaisuissa ja parantaa myös siltoi-
hin liittyvää osaamista.

Osana hanketta on tehty valta-
kunnallinen siltapaikkamääritte-
ly, yksityisteiden siltojen kunto-
kartoitusta Kainuussa ja Pirkan-
maalla, pidetty Puusillat-ideakilpai-
lu ja pidetty jatkuvasti mieli avoi-
mena, jotta hankkeen avulla saa-
taisiin lisättyä puunkäyttöä yksi-
tyisteiden siltojen materiaalina tu-
levaisuudessa.

– Hankkeen varsinaisina toteut-
tajina ovat olleet Suomen metsä-
keskus ja Suomen Tieyhdistys ry, 
kertoi Timo Pisto Suomen met-
säkeskuksesta.

Rahoituksesta on vastannut 
maa- ja metsätalousministeriö 
mutta hankkeen ohjausryhmäs-
sä on ollut mukana myös edus-
tajia ympäristö-, liikenne- ja vies-
tintä- sekä työ- ja elinkeinominis-
teriöstä.

Siltatieto on tarkentunut 
merkittävästi
Hankkeen alussa arvioitiin, että 
yksityisteillä olisi noin 20000–
25000 siltaa. Hankkeen edistyessä 
siltapisteiden määrä tarkentui noin 
13000 siltaan. Sillaksi määritellään 
rakenne, jonka vapaa-aukko on yli 
kaksi metriä, Pisto kertoi.

Siltapisteiden määrittely tehtiin 
muun muassa yksityisteitä koske-
van Digiroad-aineiston, Maanmit-
tauslaitoksen ylläpitämän digitaa-
lisen virtavesiviivan sekä Suomen 
ympäristökeskuksen ylläpitämän 
valuma-aluerajausviivan avulla.

Nämä noin 13000 siltapistettä ja-
kaantuivat niin, että noin 6600 sil-
taa sijoittui yksityisteille, joihin on 
perustettu tiekunta, ja loput noin 
6400 siltaa ovat yksityisteillä, joil-
la ei ole yksityistiekuntaa. Tarkem-
mat siltatiedot löytyvät verkkosi-
vustolta: https://www.tienhoito.fi.

Osana hanketta jatkettiin Kai-
nuun ja Pirkanmaan yksityistei-
den siltojen yleistä kuntokartoi-
tusta. Kuntokartoituksia oli tois-
ten hankkeiden yhteydessä tehty jo 
aiemminkin. Silloista kerättiin SIL-
TA-mobiilisovelluksella tietoa nii-
den yleiskunnosta ja ominaisuuk-
sista. Kyseessä ei ollut kuitenkaan 
täydellinen sillan kuntotarkastus.

Siltojen kunnostus vaatii 
tarkempaa tarkastusta ja 
suunnittelua
Kainuun kuntokartoituksen poh-
jalta on tekeillä myös ylemmän 

AMK-tutkinnon (YAMK) loppu-
työ, jonka alustavaa sisältöä esit-
teli työn tekijä Petri Repola Vei-
Ta Tekniikka Oy:stä.

– Kainuussa kuntokartoitusai-
neiston perusteella huonokuntoi-
set sillat ovat pääasiassa puukan-
tisia. Siitä seuraa, että Kainuus-
sa kartoitetuista puusilloista noin 
68 % pitää tutkia tarkemmin, jot-
ta saadaan selville niiden todelli-
nen kunto, Repola kertoi yleisölle 
työstämästään aineistosta.

VeiTa Tekniikka Oy:n Veikko 
Heikkinen kertoi omassa puheen-
vuorossaan laajan kuvakokoelman 
avulla, kuinka tärkeää pienilläkin 
yksityisteiden silloilla on tehdä pe-
rusteellinen kuntotarkastus sekä 
laatia suunnitelmat huolellisesti, 
kun siltaa aloitetaan peruskorjaa-
maan tai uusimaan.

Heikkisen mukaan monessa 
sillassa voidaan vielä hyödyntää 
vanhojakin rakenteita, jos ne ovat 
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riittävän hyvässä kunnossa sekä 
kantavuudet riittävät nykyisten 
suunnittelumääräysten mukai-
sesti. Mutta ilman perusteellista 
pohjatyötä se ei selviä.

Ideakilpailulla edistettiin 
puunkäyttöä siltarakenteissa
– Kilpailu käytiin keväällä 2021. 
Koronatilanteen takia palkintojen 
jakoa ei pystytty toteuttamaan niin 
isossa mittakaavassa kuin olisimme 
halunneet, kertoi Simo Takalammi 
Suomen Tieyhdistyksestä.

Takalammi jatkoi, että järjestä-
jien ja tuomariston takaraivossa 
oli pienenä pelkona se, että kil-
pailuun ei saada kilpailutöitä, kos-
ka siltasuunnittelijoilla tiedetään 
olevan tällä hetkellä suhteellisen 
paljon töitä.

– Olimme iloisesti yllättynei-
tä siitä, että kilpailu kiinnosti ja 
kilpailuun osallistui kaikkiaan 12 

osallistujaa ja kilpailutöitä palau-
tettiin 11.

–- Tuomaristolla oli paljon töi-
tä kilpailutöiden vertailussa, jot-
ta kilpailutöissä saatiin esimer-
kiksi puunkäytön määrä vertai-
lukelpoiseksi, kertoi Takalammi.

Tavoitteena kilpailussa oli 
edistää uusien siltaratkaisujen 
ja toimintamallien syntymistä 
puunkäytön lisäämiseksi yksi-
tyisteiden siltojen rakentamises-
sa ja kunnostamisessa. Kaikille 
avoimen kilpailun kilpailuaika 
oli 1.2.-21.5.2021 ja voittaja jul-
kistettiin Helsingissä 27.9.2021.

Kilpailun kolme 
palkintosijaa 

1. ”Karelia”-niminen CLT/
liimapuinen silta, jonka 
tekijöinä olivat Karelia 
ammattikorkeakoulun oppilaat: 

Nico Räty, Heli Rautiainen ja 
Pasi Muukkonen. Ohjaajina: Arto 
Haaranen ja Timo Pakarinen

2. Kerto-S-palkkiratkaisu. Tekijänä: 
Jouko Tanskanen

3. Kansi- ja kaideratkaisut, jonka teki-
jöinä olivat Turun ammattikorkea-
koulun oppilaat (4 ryhmää) ja ohjaa-
jana Harri Viljamaa.

Ideakilpailu oli hyvä tapa 
tutustuttaa alaa opiskelevat 
puumateriaalin käyttöön
Webinaarissa ideakilpailuun menes-
tyksekkäästi osallistuneiden oppilai-
toksien eli Karelia-ammattikorkea-
koulun ja Turun ammattikorkeakou-
lun opiskelijat ja opettajat kertoivat 
näkemyksensä ideakilpailun ottami-
sesta osaksi opintoja.

Oppilaitoksilla oli hieman eri lä-
hestymistapa asiaan: Kareliassa kil-

VILLE JÄRVINEN

Metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys pitivät joulukuussa 
2021 webinaarin, jossa koottiin Yksityisteiden Puuinfra 
-hankkeen tuloksia. Hanke oli monen eri ministeriön 
kiinnostuksen kohteena, sillä T&K-hankkeena se 
toteuttaa hallitusohjelman mukaista maankäyttösektorin 
ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

pailutyön tekeminen sisällytettiin 
rakennesuunnittelun (talonraken-
nus) opintoihin erillisenä 3 opin-
topisteen projektiopintona, kun 
taas Turussa kilpailuun osallistu-
minen oli valinnaisena siltakurs-
sin harjoitustyönä.

Kummankin oppilaitoksen 
opettajat kehuivat aiheen ajan-
kohtaisuutta ja sitä, että ideakil-
pailu tässä muodossaan oli kuiten-
kin yhdistettävissä opetukseen ja 
innosti opiskelijoita tutustumaan 
aiheeseen, joka muuten olisi jää-
nyt suhteellisen pieneen rooliin 
opinnoissa.

Silta uusittiin kokonaan rakentamalla betoniperustukset, joiden varaan asetettiin Versowoodin tyyppihyväksytty silta.Kissakosken vanha puusilta Karijoessa, Sulkavalla purettiin 
ja uudistettiin kokonaan vuoden 2019 marras-joulukuussa. 
Karijoki on tärkeä kalatalous- ja virkistyskäyttökohde. (Kuva: 
Veikko Heikkinen / VeiTa Tekniikka Oy)
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       KIRJOITTAJAT JUSSI LAURILA & JUHA VIIRIMÄKI, SUOMEN METSÄKESKUS   

Kuivamäestä, ei kauhean 
kaukana Lapuan vanhasta 
Karhunmäestä, kuuluu työn ääniä 
jo aamutuimaan, kun Pentti Pernaa 
hakkaa metsää talven keskellä ja 
priimaa vain pakkaa tulemaan, 
vaikka hyvää yritetään.   

Pentti Pernaa on aloittanut kone-
yrittäjän uran vuonna 1994, joten 
alan kokemusta on kertynyt lähes 
30 vuoden ajalta. Sinä aikana on op-

pinut lukemaan hydrauliikkakaavaa, säh-
kökaavaa sekä hitsaamaan ja jopa ajamaan-
kin kertoo Pentti hymyssä suin hyväntuu-
lisena. On Pernaa välillä ollut kolme vuot-
ta vieraankin töissä uran alkuaikoina ajo-
konetta ajamassa, mutta veri veti takaisin 
yrittäjäksi.

Ajokoneella aloitettiin ja ensimmäinen 
hakkuukone laitetiin vuonna 2001. Ny-
kyinen hakkuukone on Sampo vuosimal-
lia 2016 varustettuna Keto 51 -harvesteri-
päällä. Pentti on ollut merkkiuskollinen, 
sillä aikaisempikin kone oli Sampo, jonka 
hän laittoi vuonna 2011. 

Nykyinen kone on varustettu vakiokoon 
renkailla, joissa on ketjut päällä. Pentin mu-
kaan kone sopii parhaiten kivennäismaille, 
mutta rämeitäkin sillä on tehty. Sampo pai-
naa noin 9 tonnia, joka on näin ollen varsin 

kevyt verrattuna raskaaseen kalustoon, jot-
ka ovat painoltaan 2-3-kertaisia Sampoon 
verrattuna. Sampo on näppärä kone eikä 
lumikaan haittaa sen menoa, kehuu Pentti. 

Koneen siirrot Valmetilla tai ajamalla

Hakkuukonetta Pentti siirtää Valmetilla 
tai ajamalla, sillä Sampo on rekisteröity ja 
täysin tieliikennekelpoinen. Pisin matka, 
mitä konetta ajamalla on siirretty, on ollut 
30 km. 

Yleensä siirrot ajamalla ovat kuitenkin 
lyhyempiä. Kauhean nopeita siirrot eivät 
ole sillä Sampo kulkee noin 15 km/h. Tosin 
oma aikansa siinäkin menee, kun konetta 
aletaan lavetille ajamaan ja kiinnittämään. 

Pidemmät matkat taittuvat Valmetin pe-
rässä olevalla lavetilla. Ei traktorilavetti to-
ki kuorma-autolavetille nopeudessa pär-
jää, mutta tällä tulee hyvin toimeen, sa-
noo Pentti.

Ennakkoraivaus tärkeää etenkin 
energiapuukohteilla
Ennakkoraivaus on erittäin tärkeä toimen-
pide, sanoo Pentti. Nyt hakattavassa 
kohteessa raivaus olikin tehty juuri ennen 
hakkuuta eikä -20 asteen pakkanenkaan 
haitannut työntekoa, että niin oli kova 
raivaussahamies palstalla työskennellyt. 

Hakattava kohde on pieniläpimittainen 
energiapuukohde, sillä rungon keskitila-
vuus on vain noin 40 l/runko. Kohde on 

siis pienimmästä päästä mitä näitä työn al-
le tulee. Yleensä keskijäreys vaihtelee välil-
lä 40-60 l/runko. Sampolla ja Keto 51 -kou-
ralla kyllä menisi suurempikin puu läpi ai-
na 35-40 cm läpimittaan saakka ja välillä 
tehdäänkin kuitua, parrua ja myös tukkia. 

Suurin puu on ollut 1,5 m3 mitä tällä ko-
neella on kaadettu, muistelee Pentti. Vaik-
ka työmaat ovat yleensä pieniläpimittaisia 
niin kyllä kalusto soveltuu aivan hyvin vie-
lä myöhemmille harvennuksillekin. Run-
gon koko vaikuttaa ilman muuta työn tuot-
tavuuteen, mutta kaikki työmaat on tehty 
mitä eteen on lyöty ja työmaita on riittänyt. 

Energiapuukohteiden osuus kaikista Pen-
tin työmaista on suunnilleen puolet ja nii-
den osuus on kasvanut viime aikoina. Hak-
kuujälki toimii parhaana käyntikorttina, 
sanoo Pentti. Usein onkin käynyt niin, et-
tä naapurikin on pyytänyt hakkuulle, kun 
on nähnyt hyvän työjäljen viereisellä pals-
talla. Tällä palstalla hakkuujälkeä kelpaa-
kin ihastella, toteaa bioenergian ja biota-
louden asiantuntija Juha Viirimäki Suo-
men metsäkeskuksesta.

Pitkällä ajouravälillä ja ajo toisella 
yrittäjällä
Ajouraväli ensiharvennuksilla on leveä, sillä 
se on noin 40 m. Tällöin urien väliin tarvi-
taan kuitenkin kaksi haamu-uraa. Näin olen 
hakannut jo pidemmän aikaa, sanoo Pentti ja 
tästä maanomistajat ovat mielissään. Pentin 
työmaat ovat tulleet lähes yksinomaan 

Valmetista näkee, että tämä työmaa on 
kestänyt jo pidempään ja lavetti on saanut 
levätä. Kuva Jussi Laurila.

Monitaitoinen koneyrittäjäMonitaitoinen koneyrittäjä
Koneyrittäjä Pentti Pernaa 
tekee harvennushakkuita 
Sampo harvesterilla yleensä 
energiapuuvoittoisissa 
leimikoissa. Kuva Jussi Laurila.

Koneyrittäjä Pentti Pernaa esittelee 
Keto 51 harvesteripäällä varustettua 
Sampoa lumissa olosuhteissa Suomen 
metsäkeskuksen bioenergian ja 
biotalouden asiantuntija Juha Viirimäelle. 
Kuva Jussi Laurila.
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metsänhoi-
toyhdistyksen 
kautta viimei-
set 10 vuotta ja 
työmaat sijait-
sevat pääosin 
Isossakyrössä 
ja jonkin verran 
myös Ylistarossa. 

Tällä hetkel-
lä Pentti tekee 
vain hakkuuta ja 
ajon hoitaa tällä 
työmaalla Jari Ka-
ra Logman 811 ajokoneella, johon on asen-
nettu reilun metrin levyiset telat. Kara sa-
nookin, että nyt, kun on ollut pakkasia niin 
ajon kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, 
kun talvenherra on puuduttanut maaston 
ajokuntoon. Muutoinkaan nämä kantavat 
telat eivät kyllä kovin helpolla uppoa, vaik-
ka olisi pehmeämpääkin maastoa.

Tehdään itse, kun ei kaupasta saa

Haasteena on, ettei kaupasta aina tahdo 
saada valmista konetta etenkään pehmei-
den maiden puunkorjuuseen ja siksi täytyy-
kin miettiä omia ratkaisuja ja rakentaa itse.

Pentillä on kotona Nokka Jokeri, jonka 
alustaa ja telastoa on muutettu. Ensin telit 
on tehty uusiksi ja sitten teloiksi on laitettu 
päistään taitetut kaivurilaput. Koneen ko-
konaisleveydeksi saatiin 2,3 m ja telat ovat 
leveydeltään 80 cm. Painoa koneella on 8 
tonnin verran, joten tehdyillä muutostöil-
lä koneen pintapaine saatiin varsin pienek-

si. Pentti sanookin, että hänen Nokka Jokeril-
la yleensä pääsee siellä missä puita vain kas-
vaa. Kone on tehty lähinnä turvemaille eikä se 
sovellu kiviseen maastoon, tarkentaa Pentti. 

Nokka Jokerin perään puita ajamaan Pernaa 
aikoo rakentaa Logset F3:sta kuormajuhdan, 
johon tulee metriset telat. Koneen omapaino 
on noin 10 tonnia. Kone on nyt 8-pyöräinen, 
mutta jossain vaiheessa siitä tulee varmaan 
10-pyöräinen. Ajokoneprojekti on vielä työnal-
la, kun pakkaa olla niin hakkuuhommia, ettei 
aina meinaa pajahommiin ehtiä, nauraa Pentti. 

Itse rakennetut koneet saa kyllä kestämään 
siirtämällä lujuuslaskelmassa pilkkua, mutta 
painoa voi tulla helposti liikaa. Tänä päivänä 
on onneksi saatavilla laadukkaita materiaaleja 
ohuemmilla materiaalivahvuuksilla. Toki aine 
kuin aine väsyy ja hajoaa ajan kanssa.

Muitakin innovaatioita

Koneyrittäjä Pentti Pernaa on tehnyt myös halkai-
sulaitteen harvesteripäähän, joka ei tosin enää 

Energiapuuhakkuissa rungon 
keskitilavuus voi olla vain 40 l/
runko ja hukkaa ei juuri tule, kun 
latva otetaan talteen 4 cm saakka. 
Kuva Jussi Laurila.

Koneyrittäjät Pentti Pernaa ja Jari Kara 
vaihtoivat kuulumisia lanssipaikalla ja 
vastasivat kryptisesti päivän pituutta 
kysyttäessä, että ”se riippuu termospullon 
pituudesta”.

Metsäteknologian professori Kalle Kärhä astuu uuteen 
pestiinsä yritysmaailmasta. Hän toimi kymmenen vii-
me vuotta operatiivisissa sekä TKI-työtehtävissä Sto-
ra Enson puunhankinnassa.

– Metsäbiotaloutta digitalisoidaan vauhdilla. Näin tavoitellaan 
kustannustehokkuutta ja laatua puuhuollossa kannolta tehtaalle. 
Samalla tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Myös kestävyys ja moni-
muotoisuus ovat tulleet osaksi jokapäiväistä työtä puunhankinnassa.

– Meidän suomalaisten pitää itse rakentaa kilpailukykymme 
ja varmistaa, että pärjäämme globaaleilla markkinoilla. Kukaan 
muu ei tule tekemään sitä puolestamme.

Kärhän mukaan yliopiston on oltava visionäärinen suunnan-
näyttäjä.

–Yliopiston on kuunneltava herkällä korvalla työelämän osaa-
mis- ja TKI-tarpeita. Niiden pohjalta on rakennettava koulutustar-
jontaa ja hankkeita, jotka palvelevat työelämää, hän muistuttaa.

–Metsäalalla tehdään paljon pioneerihenkistä tutkimusta. Mei-
dän on tuotettava yliopistolla innovaatioiden alkuja, joten perus-
tutkimus ja yhteistyön tekeminen eri tieteiden välillä ovat tär-
keässä roolissa.

Kärhä on toiminut paljon opinnäytetöiden ohjaajana. Hänen mu-
kaansa metsätieteistä valmistuvalla on oltava vahva metsäteknolo-
gian perusosaaminen, ja hänen on ymmärrettävä koko arvoketju, 
sekä raaka-aineiden erilaiset vaatimukset. On myös osattava joh-
taa, itseään ja muita. Alalla pärjää, kun oma asenne on kunnossa.

– Olemme itse kukin oman elämämme freelancereita, se on mi-
nusta nykypäivää. Oma työsarka on tehtävä hyvin, jotta seuraava 
osa prosessista onnistuu. Tärkeä taito on myös ratkaisukeskei-
syys, kun uusia haasteita tulee työpöydällemme.

Kalle Kärhä  
metsäteknologian professoriksi

Puun käyttöä ei ole vielä optimoitu Suomessa

Metsäalan automatisoinnista on puhuttu pitkään, mutta Kärhän 
mukaan sinne on vielä matkaa. Yhtenä tavoitteena ovat itse 
ajavat työkoneet, mutta seuraava askel on kuitenkin avus-
taa enemmän kuljettajaa työssään uuden sensoriteknologian 
avulla. Näin parannetaan muun muassa harvennusten laatua 
ja koneenkuljettajien työviihtyvyyttä.

– Digitaalisuuden hyödyntäminen on minulle mieleinen ai-
he. Digitaalisuudella voimme nostaa puunhankintaoperaati-
oiden tehokkuutta ja laatua, sekä parantaa hankintaketjussa 
toimivien ihmisten työssäjaksamista. Haluan olla mukana eri-
tyisesti kuljettajaa opastavien järjestelmien kehittämisessä.

– On hienoa, että nyt on kova pöhinä päällä: kone- ja au-
tovalmistajat kehittävät aktiivisesti kuljettajaa opastavia jär-
jestelmiä, mitä tukevat useat tutkimus- ja kehityshankkeet. 
Tulevissa koneissa ja autoissa on hybridisensorijärjestelmiä, 
jotka koostuvat erilaisista konenäkö- ja laserkeilainpohjaisis-
ta teknologioista, Kärhä ennustaa.

– Puun käyttöä ei ole vielä optimoitu Suomessa. Julkisuus 
haastaa läpinäkyvyyteen, kun hankintaketjusta raportoidaan 
viranomaisille ja metsänomistajille. Ihminen tekee edelleen 
pääosin omavalvonta- ja tarkastusmittaukset, mikä syö resurs-
seja. Esimerkiksi tiedot purojen varsien suojakaistaleista, te-
kopökkelöistä ja hiilijalanjäljestä on saatava tarkemmiksi.

– Automaattisen raportoinnin myötä vahvistetaan ener-
giatehokkuutta ja varmistetaan tietotarpeet ja eväät tulevil-
le vuosille toimittaessa ainutlaatuisen, uusiutuvan materiaa-
lin – puun – kanssa.

Digitaalisuudella lisää työn tuottavuutta, laatua ja työviihtyvyyttä

– Kun metsätieteistä valmistuvien työelämävalmiudet ovat hyvät, työllistyminen on varmaa,  
sanoo uusi metsäteknologianprofessori Kalle Kärhä.

ole käytössä nykyisessä hakkuukoneessa. 
Idea lähti aikanaan metsänhoitoyhdistyk-
sen työnjohtajan ”heitosta”, että vielä, kun 
energiapuun saisi halki hakkuun yhtey-
dessä niin se kuivuisi tehokkaasti. Sitä saa 
mitä tilaa tuumasi Pentti ja varusti hakkuu-
pään halkaisuterällä, jonka saa hydrauli-
sesti päälle ja pois. 

Parhaiten halkaisuterä toimii Pernaan 
mukaan suorilla rungoilla ja pakkaskelil-
lä. Moni epäili halkaisun toimivuutta, mut-
ta se onnistui telasyötöllä oikein hyvin, kos-
ka se ottaa rungosta pidemmältä matkalta 
kiinni kuin rullasyöttö. Lopuksi Pentti tuu-
maa, että koneen kopissa on aikaa miettiä 
kaikenlaista ja siellä näitä ideoita syntyy.

Kirjoittajat projektipäällikkö Jussi Lau-
rila ja bioenergian ja biotalouden asiantun-
tija Juha Viirimäki työskentelevät Suomen 
metsäkeskuksessa Maaseudun muuttuva 
energiantuotanto -hankkeella, jota rahoit-
tavat Manner-Suomen Maaseutuohjelma 
ja yksityiset yritykset.
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Uudistunut S-Cross sijoit-
tuu Suzukin mallistossa 
Vitaran ja Acrossin vä-
liin. S-Crossin alusta on 

sama kuin edellisessä SX4 S-Cros-
sissa mutta muotoilu, moottori voi-
malinjoineen sekä varustelu on 
uusittu täysin vastaamaan autoi-
lijoiden nykyisiä vaatimuksia. Jul-
kaisun aikaan marraskuussa Suo-
meen tulevat autot ovat 48 voltin 
kevythybridejä eli sähkömoottori 
avustaa polttomoottoria kiihdytyk-
sissä mutta pelkästään sähkömoot-
torilla ei voida ajoneuvoa liikuttaa.

Suzukilta kerrottiin, että heinä-
syyskuun aikana (2022) S-Crossis-
ta julkaistaan myös niin sanottu 
itselataava tai täyshybridi, jolloin 
sähkömoottori pystyy liikuttamaan 
ajoneuvoa ilman polttomoottoria.

S-Crossin sydämenä toimii uusi 
1,4-litrainen turbomoottori. Ben-
siinimottorin suurin teho on 95 
kilowattia (129 hv) ja vääntöä 235 
newtonmetriä. Suurin vääntö on 
käytettävissä käyntinopeusalueel-
la 2000 - 3500 r/min. Uudistettu 
moottori on ollut myös viimeinen 
askel siihen, että kaikkien Suzu-
kin Euroopassa myymien henki-
löautojen voimalinjat ovat jatkos-

Suzukin uuteen S-Crossiin kohdistuu paljon odotuksia

Suzukin uuteen S-Crossiin kohdistuu paljon odotuksia
sa sähköistettyjä eli vähintään ke-
vythybridejä.

Suomessa halutaan 
nelivetoja
Suomessa S-Crossia myydään vain 
nelivetoisena, vaikka sitä kyllä 
valmistetaan muualle Eurooppaan 
myös etuvetoisena, kertoi Suzuki 
Motor Finlandin tuote- ja mark-
kinointipäällikkö Juuso Ruskola

Suzuki arvioi, että Suomessa S-
Crossin markkinoille tulo saattaa 
vaikuttaa Vitaraan, joka on ollut 
Suomen myydyin kompakti neli-
veto (4WD), myyntiin, koska S-
Crossin hinnoittelu ja ominaisuu-
det näyttävät olevan erittäin hou-
kuttavat verrattuna juuri Vitaraan.

Vitara on S-Crossia pienempänä 
autona noin 1000 euroa halvem-
pi tällä hetkellä eikä mallisarjasta 
löydy automaattivaihteista kevyt-
hybridiä, Ruskola kertoo.

Tosin automaattivaihteinen ja 
täysverinen neliveto katumaas-
turi noin 34 000 euron hinnalla 
houkuttaa aivan varmasti muita-
kin kuin perinteisesti uskollisia Su-
zukin asiakkaita. Oletamme Suzu-
kin olevan vahvasti jokaisen neli-

vetoa harkitsevan mielessä, koska 
mielestämme näillä ominaisuuk-
silla ja varusteluista nelivedoista 
saa Suomessa pulittaa huomatta-
vasti enemmän.

Suzuki on vahvistanut 
palveluverkostoaan
Suzuki Motor Finland Oy:n toimi-
tusjohtaja Teemu Juntunen kertoi, 
että Suzuki on panostanut sekä 
myynti- että huoltoverkostoon. 
Tästä esimerkkinä ovat Suzukin 
kohtuullisen uusi myyntipiste 
Autoverkkokaupassa Raisiossa 
sekä Riikassa ja Tallinnassa loka-
marraskuussa avatut Suzukin 
myyntiliikkeet.

Kaikkia autovalmistajia vaivaa 
puolijohdekriisi, joka näkyy tietys-
ti myös autokaupassa muun muas-
sa tuotantoleikkauksina, taustoit-
ti Juntunen vuoden 2021 myynti-
tilannetta.

Tuotantoleikkauksista huoli-
matta Juntunen kuvasi Suzuki 
Motor Finlandin myyntiä vuon-
na 2021 hyväksi: Kaikki Suomeen 
tilatut ja saadut Vitarat myytiin lop-
puun jo kesällä 2021. Arvio on kui-
tenkin, että kiintiöt maahantuojil-

le jatkuvat komponenttipulan se-
kä tuotantolaitosten toimitusvai-
keuksien takia vielä vuonna 2022.

Lisäksi ensimmäiset tilaukset 
uudesta S-Crossista on tehty noin 
kuukausi ennen julkistamistailai-
suutta. Autoa näkemättä, kertoi 
Juntunen esimerkkinä asiakas-
kunnan uskollisuudesta.

Suzuki S-Cross lyhyesti ja 
koeajon jälkeen
Sateinen marraskuun loppu ja 
erittäin lyhyt koeajo ei haastanut 
olosuhteillaan nelivetoa näyttä-
mään kaikkeaan. Koeajon perus-
teella on kuitenkin suositeltavaa 
jokaisen nelivedosta kiinnostu-
neen itse käydä ajamassa auto 
ja testata sen soveltuvuus omaan 
käyttöön.

S-Cross vaikuttaa lyhyen koe-
ajon perusteella tyylikkään hiljai-
selta ja tasaisesti menevältä autol-
ta. Varustelutaso on erittäin kat-
tava ja keskikokoisella kuskilla ei 
ollut mitään vaikeuksia sijoittaa it-
seään tilavaan ohjaamoon ja suh-
teellisen korkealla istuttavalle kus-
kinpenkille.

S-Crossin turvallisuusvarusteiden lista on 
kattava: mukautuva ajonopeudensäädin, 
kaista-avustin, kuolleen kulman 
valvontajärjestelmä ja risteävän liikenteen 
varoitusjärjestelmä. Pysäköidessä apuna 
ovat pysäköintitutkat edessä ja takana 
sekä peruutuskamera tai 360-asteen 
pysäköintikamera.

Moottori 1.4 BOOSTERJET -moottori
- Teho: 95 kW (129 hv)
- Vääntö: 235 Nm / 2000 - 3500 r/min
- Kulutus (4WD-mallit): 5,8 - 6,1 l/100 km

ALLGRIP SELECT -neliveto Sähköisesti ohjattu
- 4 ajotilaa: Auto, Sport, Snow ja Lock

Mallisto 4 eri vaihtoehtoa
GL+  GLX+SR
6-vaihteinen manuaali tai automaatti 6-vaihteinen manuaali tai automaatti 

Hinta (Arvioitu) 
GL+ 29390 € / 31 390 € 
GLX+SR 31990 € / 33990 €

VILLE JÄRVINEN

Suzuki esitteli maailmanlaajuisesti 
marraskuun lopussa uudistetun 
S-Cross -mallistonsa. Edellinen 
S-Crossin mallisarja julkaistiin vuonna 
2013. Maailmanlaajuisen S-Crossin 
julkaisun yhteydessä Suzuki valotti 
myös tulevaisuuden suunnitelmiaan. 
Suurimpana linjauksena tuli ilmoitus, 
että Suzuki julkaisee täyssähköautonsa 
vuonna 2025

Uusi 1.4-litrainen 
BOOSTERJET 

-turbomoottori sekä sen 
aisaparina toimiva 48 

voltin sähkömoottori ovat 
S-Crossin sydän.

Suzuki S-Crossin näyttö 
sekä hallintalaitteet 
ovat perinteisen 
konstailemattomia 
ja keskittyvät 
toiminallisuuteen.

Nykyautojen tapaan 
myös S-Crossissa on 
keskikonsolissa joko 
7- tai 9-tuumainen 
kosketusnäyttöS-Crossin uusittua 

muotoilua edustavat 
muun muassa edessä, 
valojen väliin sijoitettu 
kookas säleikkö sekä 
maastureille tyypilliset 
kulmikkaat pyöränaukot.
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Ivecon raskas mallisto on uu-
distunut ja on nyt kunnossa, 
T-Way viimeisteli Way-sar-
jan, jossa on jo S-Way ja X-

Way -mallit. Dailyltä on vielä tu-
lossa uudistuksia tänä vuonna.

Uusiutuvat polttoaineet ovat ke-
hitystyössä pinnalla. Kaasumoot-
tori on tarjolla jo kaikkiin Ivecoi-
hin. Myös sähkö tekee tuloaan ja 
muitakin vaihtoehtoja kehitellään.

Uusi T-Way

Uusi maastokelpoinen T-Way 
soveltuu niin maansiirtoautoksi, 
kuin koneen kuljetuksiinkin.

T-Way on Trakkerin pohjalta 
suunniteltu tukeva maastokuor-
ma-auto erittäin vaativaan maas-
toon. 

Uuden T-Wayn maavara on 50 
senttimetriä ja auton kokonaispai-
no on 40 tonnia. T-Way valmiste-
taan 2-4 akselisena. Viides akse-
li asennetaan jälkiasennuksena. 
Kaksoisakseleiden uusi järeä ta-
kajousitusjärjestelmä optimoi ajo-
neuvon painon ja parantaa maas-
tosuorituskykyä.

Vetotapoja on useita eri versi-
oita. Jokapyörävetoisilla malleilla 

saavutetaan parhaimmat maasto-
ominaisuudet. Jokapyörävetoisten 
mallivalikoima on laajentunut uu-
silla 4, 4,2 ja 4,5 metsin akselivä-
lisillä autoilla.

T-Way:n runko on muita malle-
ja vahvempi ja kestää raskaampaa-
kin käyttöä. Ohjaamossa on paljon 
uutta ja se on aiempaa hiljaisem-
pi. Ohjaamon muotoilussa on kiin-
nitetty huomiota tyylikkyyteen.

Vaihteisto on ZF Hi-Tronix uu-
den sukupolven versio, josta löy-
tyy 12 tai 16 vaihdetta. Vaihteis-
tossa on muun muassa Eco-rul-
laustoiminto.

Moottorina on 13-litrainen ja 
6-sylinterinen Ivecon moottori. 
Tehoa moottorissa on 510 he-
vosvoimaa. Pienempikin vaihto-
ehto löytyy.

Kuljettajaa avustavat järjestel-
mät ovat kehittyneet ja niitä on 
melkoinen valikoima uudessa 
Iveco T-Way:ssä. Muun muassa 
EBS +BAS jarruassistentti, joka 
esimerkiksi lisää jarrutehoa ja pi-
tää auton vakaana jarrutettaessa. 
Toisaalta järjestelmä pitää alamä-
essä vauhdin tasaisena. Mäkiläh-
töavustin löytyy myös, sekä teho-
kas hidastin, mikä toimii nopeut-

ta hidastettaessa esimerkiksi ris-
teykseen tultaessa todella muka-
van voimakkaasti.

Autoihin on saatavilla nyt levy-
jarrut kaikkiin pyöriin, tällä on saa-
tu 75 kiloa painoa pois.

Iveco T-Way täydentää raskaan 
mallisarjan. Mallisto on nyt kun-
nossa. Tätä uusinta T-Way-mallia 
joutuu kuitenkin odottamaan jon-
kin aikaa, toimitusaika on vuoden 
luokkaa, kertoi Suomen myynnis-
tä vastaava Tuomas Viren. 

Iveco T-Way voitti 
muotoilupalkinnon
IVECO T-Way on voittanut myös 
maineikkaan Excellent Product 
Design-palkinnon hyötyajoneu-
vojen luokassa kaikkien alojen 
ar vostetuimpiin kuuluvassa 
German Design Awards 2022 
-suunnittelukilpailussa. Palkinnon 
myönsi Saksan muotoiluneuvosto 
(German Design Council), joka 
on yksi maailman johtavista vies-
tinnän ja brändinhallinnan osaa-
miskeskuksista muotoilun alalla. 
IVECO T-Wayn valitsi voitta-
jaksi palkintoraati, johon kuului 
37 muotoilualaa, akateemista ja 

yritysmaailmaa sekä tiedettä edus-
tavaa arvostettua asiantuntijaa 
kymmenestä eri maasta.

IVECO T-Way:n muotoilussa 
on keskitytty voimakkaasti IVE-
CO Way-malliston tärkeimpien 
elementtien soveltamiseen juuri 
maastokäyttöön. Ajoneuvo erottuu 
edukseen kestävän ja tyylikkään 
ulkopuolen muotoilunsa ansiosta. 
Ohjaamon ja alustan esteettiset 
suhteet sekä vankka täysmetalli-
puskuri ilmaisevat voimaa ja luo-
tettavuutta. Näitä täydentää ohjaa-
mon sisustus, joka keskittyy kul-
jettajan mukavuuteen ja turvalli-
suuteen tarjoten erinomaista er-
gonomiaa, integroitua tekniikkaa 
ja edistyksellistä liitettävyyttä. Jo-
kainen yksityiskohta on harkittu 
tavoitteena paras mahdollinen toi-
mivuus maastossa. Kokonaissuun-
nittelua leimaavat esimerkiksi upe-
aa etusäleikköä koristava uljas lo-
go sekä ajovalojen omaleimainen 
muoto. Nämä kaikki elementit il-
mentävät IVECOn dna:lle tyypil-
listä muotoilua. Näin raati perus-
teli voittoa.

TAPIO HIRVIKOSKI

Iveco esitteli uuden T-Way -mallinIveco esitteli uuden T-Way -mallin
Iveco T-Way monttuauto oli Porvoon Premierparkissa 
koeajossa marraskuussa. Samalla oli mahdollista koeajaa uusi 
Iveco kaasumoottorilla varustettu kuorma-auto sekä Daily.

Ivecolla oli lisäksi kaasumoottorilla varustettu 
auto koeajettavana. Kaasulla auto kulki aivan 
kuin dieselversionakin, ajossa ei juurikaan eroa 
huomannut.

Ivecon koeajotilaisuudessa 
oli ajettavissa hyvin 
maastokelpoisen T-Way 
mallin lisäksi esimerkiksi 
kaasukäyttöiset 3-akselinen 
Iveco kuorma-auto sekä Daily.

Iveco T-Way:ssä on korkea maavara ja se 
on ketterä liikkumaan ja kääntyilemään 
maastossa. Vetokykyä on jyrkkiinkin 
nousuihin maastossa, kaikki pyörät 
vetävät tässä versiossa.

Iveco T-Way on sitkeä ja 
tehokas maastokuorma-
auto niin kuravellissä, 
vesilammikoissa, kuin kallioilla 
ja kivikoissakin. Korkea 
maavara oli tarpeen myös 
Porvoon testiradalla.
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Kyseisellä akselistorakenteella varustettu, huonoihin 
olosuhteisiin rakennettu kuorma-auto on alkanut yleis-
tymään myös meillä pohjolassa. Autolla on omat etunsa 
kuten näppäryys ja helppo lastattavuus.

Kokeilemallamme 510 hevosvoimaisella MAN TGS:llä 
pärjää mainiosti myös meikäläisissä olosuhteissa. Lehti-
jousitettu alusta on vakaa ajaa. Kahdessa ensimmäisessä 
akselissa on levyjarrut, viimeisissä rumpujarrut. Päälira-
kenteeksi on valittu Riikon valmistama 6200 milliä pitkä 
ja 2550 mm. leveä lämpösoralava peitolla sekä vibralla. 
Päälirakenteen työnlaatua on helppo kehua.

Ohjaamoon kiipeäminen on helppoa hyvin sijoitettu-
jen askelmien sekä tukikahvojen ansiosta. Hallintalaittei-
den sijoitus on ergomisesti kohdallaan. Vaihteenvalitsin 
on hyvin sijoitettu ohjauspylvääseen ja antaa näin hyvät 
valmiudet sijoittaa kipin hallintalaitteet oikeisiin kohtiin 

     
     

      
         

      Monttuleijona

     
     

      
         

      Monttuleijona

auton moottoritunnelin päälle. Kuljettajan on 
helppo löytää tarvitsemansa informaatio käyt-
tämällä maantieversiosta tuttua SmartSelect 
hallintalaitetta, myös kuljettajan oven alareu-
nassa olevaa katkaisijaryhmää on helppo käyt-
tää autoon noustessa.

Koeajon aikana tuli selväksi 2+2 akselistora-
kenteen edut. MAN TGS:n alusta on heti val-
mis päälirakennusasennukseen. Neliakseli-
sen kohtuullinen kantavuuskin on suuri etu. 
Uuden TGS:n ohjaamoergonomia on huippu-
luokkaa, harkiten asennettujen peilien kautta 
näkyvyys on kohdillaan ja perinteisien peilin-
varsien ansiosta katvealueet ovat kohtuullisia. 
Perinteinen saksalainen neliakselinen sovel-
tuu mainiosti myös meikäläisiin olosuhteisiin.

MAN TGS 41.510 8x4

Kiitettävällä tahdilla MAN:in Suomalainen maahantuoja on rakentanut 
uuden sukupolven esittelyautoiksi erilaisilla päälirakenteilla varustettuja 
tuotteita. Tällä kertaa pääsimme kokeilemaan Saksassa suosittua kaksi x 
kaksi akselistorakenteellista maansiirtoautoa.

MAN TGS 41.510 8x4

Moottori: MAN D26, 12.4 L. 510 Hv. / 
2600 Nm.
Vaihteisto: TipMatic, 12 nopeutta.
Perusakseliväli: 3205 mm.
Kokonaismassa: 35000 kg.
Lava: Riiko R200 Soralavapaketti
Pituus x leveys: 6200 mm x 2550 mm.
Tilavuus: 15.46 m3
Pohja: 450 Hardox 6 mm. Yläosa: 450 
Hardox 4 mm. Etuseinä: 450 Hardox 
4 mm.
Myynti: K-Auto Oy. Man Truck & Bus

SAKARI KOKKONEN
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Koskitraktori Oy tarjo-
aa myös nostureiden 
10-vuotistarkastukset, 
Parker-hydrauliikkalet-

kut ja -tarvikkeet kattavasti varas-
tosta, hiekkapuhalluksen ja kaik-
ki maalaustyöt, värinvaihtomaala-
ukset, runkojen ja lavojen maala-
ustyöt, päällirakenteiden valmis-
tuksen, erilaiset asennus- ja muu-
tostyöt asiakkaan toiveiden mu-
kaisesti sekä ilmastointijärjestel-
mien huollot ja korjaukset.

www.koskitraktori.com/kos-
kitrucks

Koivunen Oy on merkittävä 
suomalainen autoalan teknisen 

Koskitraktori Oy Top Truck -ketjuun
Pudasjärvellä, Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Koskitraktori Oy liittyi marraskuussa Top Truck 
-ketjuun. Koski- traktori Oy on raskaan kaluston monimerkkikorjaamo, joka tekee raskaan 
kuljetuskaluston huolto- ja korjaustyöt. Korjaamolla hoituvat määräaikaishuoltojen lisäksi mm. 
puutavaranostureiden huollot, korjaukset ja edustettujen merkkien varaosat (Kesla, Loglift, 
Jonsered, Palfinger, Hiab).

Kilpailu alan parhaimmis-
ta osaajista tiivistyy niin 
Suomessa kuin maail-
malla. Uuden tuoteke-

hitysyksikön sijainniksi valikoi-
tui vetovoimainen Turku, joka tar-
joaa Ponssen ja Epecin tuotekehi-
tykselle mahdollisuuden verkos-
toitua parhaimpien kumppaneiden 
kanssa niin työntekijöiden, yhteis-
työkumppaneiden kuin oppilaito-
syhteistyönkin osalta. 

Haluamme olla läsnä Suomen 
vahvoilla teknologiapaikkakunnil-
la ja tarjota yhteistyö- ja työmah-
dollisuuksia parhaille osaajille eri 
puolilla Suomea. Turku on kiin-
nostava mahdollisuus sekä Pons-
selle, että Epecille. Teknologian 
nopea kehitys vaatii uusia osaa-
misia ja kyvykkyyksiä. Joustavil-
la ratkaisuilla varmistamme osaa-
van työvoiman saannin myös tule-
vaisuudessa, kertoo Juho Num-
mela, toimitusjohtaja, Ponsse Oyj.

Epec on järjestelmätoimittaja, 
joka on erikoistunut työkoneiden 
ja hyötyajoneuvojen kehittynee-
seen elektroniikkaan ja ohjelmis-
toihin, sähköisen voimansiirron 
järjestelmiin sekä avustaviin ja au-
tonomisiin järjestelmiin. Toimitus-
johtaja Jyri Kylä-Kailan mukaan 
Turun sijainti mahdollistaa yhti-
ölle entistä läheisemmän yhteis-
työn asiakkaiden kanssa. 

Uusi tuotekehitysyksikkö aloit-
taa 1.2.2022. Turun tuotekehitys-
yksikön henkilöstömääräksi arvi-
oidaan noin 10 henkilöä vuoden 
loppuun mennessä.

Ponsse ja Epec 
perustavat  
tuote-kehitys- 
yksikön  
Turkuun
Ponsse ja Epec perustavat 
yhdessä Turkuun 
tuotekehitysyksikön, 
joka keskittyy liikkuvien 
työkoneiden ohjelmisto- ja 
automaatiosuunnitteluun, 
avustaviin ja autonomisiin 
järjestelmiin sekä 
sähköisen voimansiirron 
järjestelmiin. Tavoitteena 
on varmistaa ohjelmisto- 
ja automaatioalan 
huippuosaajien saatavuus 
myös tulevaisuudessa.

6

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

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

Teemme myös akselivälimuutokset, koneistukset, korjaukset ja huollot.
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www.uittokalusto.fi

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 2/2022 Ilmestyy 29.3. Aineistopäivä on 7.3. 

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

tuote- ja palveluhakemisto

kaupan monialayritys, jonka perin-
teet ulottuvat vuoteen 1927 asti. Koi-
vunen Oy toimii henkilöautojen sekä 
raskaan ajoneuvokaluston varaosi-
en, lisävarusteiden, laitteiden, ren-
kaiden ja vanteiden sekä työkalu-
jen, koneiden ja kiinnitystarvikkei-
den maahantuojana. Koivunen toi-
mii markkinoilla Suomessa ja Balti-
an maissa. Konsernimme liikevaih-
to on yli 150 miljoonaa euroa. Lähes 
140 000 tuotteen varastovalikoimam-
me kattaa autokantamme laajan tyyp-
pi- ja ikäkirjon niin kotimaassa kuin 
lähialueillakin. 

Raskaan kaluston varaosa-, lisäva-
ruste- sekä päällirakennetarpeissa 

Joensuun modernin huol-
topalvelukeskuksen myö-
tä huollon laatu sekä tehok-
kuus parantuvat entisestään. 

Noin 1000 neliön palvelukeskuk-
sesta löytyy kenttä- ja tietojärjestel-
mähuolto, varaosa- ja konemyynti, 
tekninen tuki sekä lisäksi myös rei-
lu varaosavarasto ja Ponsse Shop. 
Huoltokorjaamo ja varaosavaras-
to samoissa tiloissa takaavat huol-
tojen lyhyen läpimenoajan ja tätä 
kautta mahdollisimman häiriöttö-
män puunkorjuun. 

Työntekijöitä Joensuun palvelu-
keskuksessa on yhteensä 13. Uusi-
en tilojen myötä henkilöstön kou-

Ponsse avasi uuden huoltopalvelukeskuksen 
Joensuuhun

Noin 2,5 miljoonan euron investoinnin taustalla on markkinaosuuden sekä konekannan kasvu Itä-
Suomessa sekä halu palvella asiakkaita entistäkin paremmin.

lutukseen panostetaan lisää ja hen-
kilömäärää on mahdollisuus tarvit-
taessa kasvattaa. 

”Uuden huoltopalvelukeskuksen 
myötä voimme tarjota asiakkaillem-
me entistäkin laadukkaamman palve-
lutason sekä varmistaa konehuollon 
nopean läpimenoajan. Varaosapuo-
lella mahdollistuu lisäksi toimitus-
palvelu, jolloin asiakkaat voivat tehdä 
sujuvan palvelusopimuksen tarvike-
hankinnoista”, kertoo Ponsse Suo-
men maajohtaja Jani Liukkonen.

Palvelukeskus sijaitsee Joensuun 
Papinkankaalla valtatie 6:n varres-
sa, noin kuusi kilometriä kaupun-
gin keskustasta etelään. 

Sinua palvelee Koivunen Oy:n 
laaja ja monipuolinen raskaan 
kaluston tuotevalikoima. Yli 70 
tuotemerkin valikoima sisältää 
jopa 35 000 nimikettä erilaisia 
automerkkikohtaisia varaosia, 
lisävarusteita, kuormankäsitte-
lylaitteita ja yleistarvikkeita. Ja-
kelukanavina toimivat paikalliset 
jälleenmyyjät ja erikoiskorjaa-
mot. Lisäksi Fixus Center Ou-
lu mah¬dollistaa varaosatoimi-
tukset Ouluun ja lähikuntiin jo-
pa samalle päivälle. Myös Fixus 
Center Lahti ja Fixus Center Sei-
näjoki palvelevat raskaan kalus-
ton asiakkaita.

”Sijainniksi valikoitui paikka, 
johon asiakkaidemme on help-
po tulla kaikista ilmansuunnis-
ta”, Liukkonen lisää.

Suomen palveluverkostossa on 
yhteensä 24 toimipaikkaa, joissa 
työskentelee yhteensä noin 190 
ammattilaista. Ponssen markki-
naosuus Suomessa on 45 pro-
senttia.

Ponssen kansainvälinen huol-
toverkosto koostuu 235 palvelu-
keskuksesta. Kaikki PONSSE-
huoltopalvelukeskukset on sijoi-
tettu sekä asiakkaiden toiminnan 
että logistiikan kannalta keskei-
siin paikkoihin. 
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Ford suoriutui tasaisesti kaikis-
sa kokoluokissa, mutta erityi-
sen vahva merkki oli kokoluok-
kien ääripäissä. Ison Transitin 

osuus segmentissään oli lähes 33 pro-
senttia ja Fiesta Van puolestaan hallit-
si pienten pakettiautojen kokoluokkaa 
yli 61 prosentin osuudella.

”Viime vuosi oli koko autoalalle eri-
koinen ja haastava. Senkin vuoksi ar-
vostamme tätä tulosta korkealle ja ha-
luan kiittää Ford-verkostoa loistavas-
ta työstä ja asiakkaitamme luottamuk-
sesta”, sanoo Ford-hyötyajoneuvojen 
myyntijohtaja Reima Sievänen, Oy 
Ford Ab. ”Uskon menestyksemme jat-
kuvan myös tänä vuonna, muun muas-
sa täyssähköisen E-Transitin ansiosta.”

Laaja mallisto tarjoaa 
vaihtoehdon kaikkiin 
tarpeisiin
Hyvän tuloksen takana ovat Fordin 
monipuolinen mallisto, edistykselliset 
liitettävyysominaisuudet ja ammatti-
mainen jälleenmyyjäverkosto. Lisäksi 
Ford tarjoaa asiakkailleen liikkeiden 
kautta myös Ford QVM-sertifioitujen 
korinrakentajien tekemiä laadukkaita 
muutostöitä. 

Fordin mallistosta löytyy vaihtoeh-
to jokaiseen pakettiautojen kokoluok-
kaan – Fiesta Vanista isoon Transitiin. 
Pakettiautomallistoa täydentää palkit-
tu, Euroopan ja Suomen myydyin avola-
va-automalli Ranger. Ranger-mallistos-
sa on saatavana useita erikoismalleja 
ja täysin ainutlaatuinen Ranger Raptor.

Tulevaisuus näyttää erittäin valoi-
salta myös lähivuosien osalta. Ford 
aloittaa uuden, vuonna 2023 Suomeen 
tulevan Ranger-malliston valmistami-
sen tämän vuoden aikana. Ford val-
mistaa myös jatkossa Transit-mallit 
tehtaillaan.

Vahva panostus 
hyötyajoneuvoihin ja 
sähköistymiseen
Ford panostaa hyötyajoneuvoihin sekä 
niihin liittyviin palveluihin ja digitaali-
suuteen vahvasti. Yhtiön tavoitteena 
on kehittää ja tuoda markkinoille 
uusia yritysten liiketoimintaa tuke-
via ja auton käyttökokemusta paran-
tavia palveluita. Yhä kattavammat digi-
taaliset ratkaisut ja liitettävyysominai-
suudet nostavat autojen hyötykäytön 
ja omistamisen kokemuksen uudelle 
tasolle.

Fordin hyötyajoneuvomallisto myös 
sähköistyy nopeasti ja laajasti. Vuonna 
2022 lanseerattava täyssähköinen E-
Transit on yhtiön ensimmäinen täys-
sähköinen pakettiauto. Täyssähköi-
nen versio on saatavana koko Tran-
sit-mallistoon. Vuonna 2023 Ford al-
kaa valmistaa uutta Transit Customia, 
josta tulee markkinoille myös täyssäh-
köversio. 

Kaikki Fordin hyötyajoneuvomal-
lit ovat vuonna 2024 saatavana joko 
ladattavana hybridinä tai täyssähköi-
senä. Yhtiön arvion mukaan ladattavi-
en hyötyajoneuvojen osuus myynnistä 
on vuonna 2030 jo kaksi kolmasosaa.

Ford kolmatta vuotta 
peräkkäin Suomen ostetuin 
pakettiautomerkki
–  Ford nappasi vuonna 2021 jälleen pakettiautojen 
rekisteröintitilaston ykköspaikan Suomessa. Fordin suoritus oli 
suvereeni, sillä ero toiseksi myydyimpään merkkiin oli yli 700 
kappaletta. Kaikkiaan Fordin pakettiautoja rekisteröitiin vuoden 
aikana 3098 kappaletta, mikä toi markkinaosuudeksi 24,03 %.1   Vuosi 
2021 oli Fordille jo kolmas peräkkäinen vuosi Suomen ostetuimpana 
pakettiautomerkkinä. Rautajärven korjaa-

mot ja varaosat on 
erikoistunut ras-
kaankaluston, maan-

rakennus- ja rakennuskonei-
den, kuljetuskaluston sekä 
nostolaitteiden huolto-, kor-
jaus- ja tarkastustöihin. Nos-
tokaluston palvelut ovat li-
sänneet osuuttaan 2011 pe-
rustetussa yrityksessä.

KESLA-nostureiden huol-
toa saa jatkossa Kangasa-
lan toimipisteestä. Tuusu-
lassa KESLA-huolto on ol-
lut jo muutaman vuoden 
ajan Maantecilla. Rautajär-
ven Tuusulan piste toimii 
kuitenkin hyvänä lisänä.

– Huoltopisteemme palve-
levat arkisin 7:00-15:30, to-

teaa Sipilä ja kertoo korjaamon 
päivän joustavan myös tarvitta-
essa. Lisää joustavuutta tuovat 
myös huoltoautot, joiden ansios-
ta osa huoltotoimenpiteistä onnis-
tuu myös tien päällä.

KESLA-nostureiden markkina-
osuus kotimaassa on merkittävä.

– Meillä on Suomessa neli-
senkymmentä KESLA-autonos-
tureiden huoltopistettä, mutta 
koska Suomi on suuri maa ja 
markkinaosuutemme merkittä-
vä, on valtuutetuille huoltopis-
teille tarvetta, toteaa jälkimark-
kinointipäällikkö Reijo Tuono-
nen Kesla Oy:stä ja muistuttaa, 
että Tuusulassa ja Espoossa jatka-
vat edelleen myös Maantec Oy:n 
valtuutetut huoltopisteet ja vara-
osamyynti.

KESLA-autonostureiden 
huoltoverkosto laajenee
KESLA-autonostureiden huoltoverkosto laajenee. Uusin 
huoltoverkoston edustaja on raskaan kaluston huoltoon 
keskittynyt Rautajärven korjaamot ja varaosat (Rautajärven 
Konehuolto Oy) Kangasalla.

KTM Timo Oksanen on nimitetty Nordic Traction Groupin myyn-
ti- ja markkinointijohtajaksi 1.1.2022 alkaen. Oksanen on toiminut 
yhtiön markkinointipäällikkönä vuoden 2017 maaliskuusta lähtien. 

Nordic Traction Group on yksi maailman johtavista liukuesteket-
jujen ja metsäkoneiden telojen ja valmistajista ja viime vuosina yhti-
össä on keskitytty tuotantokapasiteetin kasvattamiseen. 

”Haluamme, että meidän avullamme asiakkaidemme on mahdol-
lisimman helppoa valita heidän koneeseensa sopivin liukuestetuo-
te.” Oksanen sanoo ja jatkaa ”Seuraavat vuodet tulevat olemaan 
meille hyvin hektisiä, kun jalkautamme strategiatyömme. Kasvu-
potentiaalia on monilla markkina-alueilla.”

Myyntiorganisaatiossa aiemmin kotimaan myynnistä vastannut 
myyntipäällikkö Jarmo Mäkelä on nimitetty Pohjoismaiden myyn-
tipäälliköksi. Yhteistyö konevalmistajien kanssa on yksi Jarmon tii-
min painopistealueista. Venäjän aluemyyntipäälliköksi on nimitet-
ty Daniil Martyanov.  

Timo Oksanen Nordic Traction Groupin myynti- ja 
markkinointijohtajaksi

Ilmoittautumisaika päättyy 3.5.2022. Kaikki tarvittavat tie-
dot ja osallistumisehdot löytyvät osoitteesta www.bauma-
innovationspreis.de.

Hakijat voivat lähettää vaaditut dokumentit verkkopor-
taalissa olevalla lomakkeella. Kilpailun työryhmä on tarkista-
nut kilpailun luokkia, jotta kilpailu pysyy mukana kehityksessä. 

Luokat ovat:

Luokka 1 Ilmastonsuojelu
Luokka 2 Digitalisaatio
Luokka 3 Koneenrakennus
Luokka 4 rakennus
Luokka 5 Tutkimus

VDMA Construction ja VDMA Mining yhdessä Messe Mün-
chenin ja Saksan rakennusteollisuuden johtavien yhdistysten 
HDB, ZDB ja bbs kanssa toteuttavat monivaiheisen kilpailu-
prosessin ja isännöivät palkintoseremonian Max Joseph Hal-
lissa Münchenissä.

Bauma Innovation Awardin projektipäällikkö Martina Scher-
bel vastaa mielellään kaikkiin osallistumista koskeviin kysymyk-
siin (martina.scherbel@vdma.org, +49 69 6603 1257).

Osallistu 3.5. asti – bauma innovaatio kilpailuun 2022
Uudet kategoriat uudistavat kilpailua ja kutsuvat kilpailemaan ykköspaikoista rakennusalan tulevaisuuteen suuntautuvilla 
tekniikoilla. Tänä vuonna bauma Innovation Award -palkintoseremonia pidetään jälleen messuviikolla 24.-30.10.2022.
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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!

Manitou MRT 2540 Privilege John Deere 1070 E Caterpillar 320 FL

Sandvik DX 780RWirtgen W100FLiebherr GM 85

Merlo 38.16 Roto

Timberjack 1270

5 900 h, Oulu

76700  €

100000  €Soita

Sakari Yrjö-Koskinen Aki Niskala Juha Lampela

Jonas KarlssonJonas KarlssonJuha Sillanpää

Reijo Kivilahti

Seppo Seppänen

+358 5060158 +358 407564503 +358 40 689 2700

+358 4575483295+358 4575483295+358 405051980

+358 400423022

+358 400 263 750

2008 2013 2017

20102008

2008

1994

ID: CB43CEFF ID: 33DFDBCB

ID: F2121E4AID: 4159BEB6ID: C8E3E083

ID: E6700E14

ID: 3C59012B

20 600 h, Pudasjärvi

5 300 h, Åland–

5 647 h, Tuusula

6 000 h, Åland

9 400 h, Kittilä

28 000 h, Kajaani

Soita 110000  €

75000  €

38000  €

17000  €

ID: 0662FF3A

Tämä on kone juuri 
minun tarpeisiini
"Kiinnitin hakkuukonetta valitessani huomiota moneenkin 
seikkaan, mutta yksi tärkeimmistä oli se, miten kone soveltuu 
juuri minun urakoimilleni kohdetyypeille. Pehmeillä mailla 
tehtävät harvennukset houkuttivat ProSilva S3 -mallin 
valintaan."

Reijo Männikkö 
RM Agrikone Oy

» prosilva.fi

Vuonna 1966 perustetun 
Hämeen Dieselin liike-
toimintaan kuuluu die-
sel- ja bensiinimootto-

reiden ja työkonevaihteistojen 
korjaukset sekä tehdasuusien ja 
peruskorjattujen vaihtomootto-
reiden myynti. Yhtiön liikevaihto 
edellisellä tilikaudella oli 2,4 milj. 
euroa ja yhtiön palveluksessa on 
18 henkilöä. Yhtiön toiminta-alue 
ulottuu Suomen lisäksi Pohjois-
maihin sekä Baltian alueelle, ja 
asiakaskuntaa löytyy niin satamis-
ta, sahoista, paperi- ja kaivosteol-
lisuudesta kuin raskaan kaluston 
rahtiliikenteestä.

 – Strategiamme mukainen kas-
vu ja palvelutarjoaman kehitys 
etenee suunnitellusti, Hämeen 
Diesel on jo neljäs Millog-yhti-
öiden kahden viime vuoden ai-
kana ostama yritys. Integroinnit 
yritysperheeseemme ovat suju-
neet hyvin ja pystymme yhä pa-
remmin palvelemaan asiakkai-
tamme laajennetulla palvelutar-
joamallamme sekä huolehtimaan 
kotimaisesta huoltovarmuudes-
ta. Hämeen Dieselin oston kaut-
ta Millog yhdessä toisen omista-
jansa Patrian (Linnavuori) kanssa 
tarjoaa Suomen laajimman diesel-

Hämeen Diesel Oy liittyy osaksi 
Millog-yhtiöitä
Millog Oy on allekirjoittanut sopimuksen Hämeen Diesel Oy:n 
koko osakekannan ostamisesta. Omistusoikeus siirtyy Millogille 
3. tammikuuta 2022, ja yhtiö jatkaa Millogin omistuksessa 
itsenäisenä tytäryhtiönä. Hämeen Dieselin toimitusjohtaja Toni 
Koivulajatkaa tytäryhtiön toimitusjohtajana ja Ossi Ranta vastaa 
hankinnasta ja myynnistä.

moottoreiden huolto-ja kunnossapi-
topalvelun asiakkaillemme. Olem-
me innoissamme saadessamme yh-
tiöperheeseemme Hämeen Dieselin 
kyvyt ja ammattitaitoiset resurssit, 
Millogin toimitusjohtaja Sami Pit-
känen kertoo.

 – Olemme ylläpitäneet ja kehit-
täneet kokeneen henkilöstömme 
ammattitaitoa aktiivisesti ja huoleh-
tineet siitä, että toimintamme vas-
taa laatujärjestelmän vaatimuksiin. 
Liittyessämme osaksi Millog-yhtiöi-
tä saamme entistä leveämmät harti-
at kehittää toimintaamme ja kasvat-
taa osaamistamme. Tämä tuo meil-
le hienon mahdollisuuden viedä yh-
dessä Millogin kanssa yhtiömme lii-
ketoiminta kokonaan uudelle tasol-
le, Koivula sanoo.

– Millog-yhtiöt tukee uusia tytär-
yhtiöitään monin tavoin liiketoimin-
nan ja osaamisen kehittämisessä, mi-
kä tuo lisäarvoa niin yhtiöperheelle 
kuin sen tytäryhtiöiden toiminnal-
le. Kasvaessamme voimme tarjota 
strategisille kumppaneillemme äly-
kästä ja kestävää elinkaaren hallin-
taa ja kunnossapitoa entistä katta-
vammalla sisällöllä ja yhä laajene-
valla maantieteellisellä alueella, uu-
sien liiketoimintojen johtaja Manu 
Skyttä toteaa.

Tommi Lahti palaa juurilleen ja aloittaa koneyrittäjänä 
helmikuussa. LHM Hakkuri Oy on aikaisemmin valmis-
tanut Giant hakkurit, mutta nyt toimintaa laajennetaan 
haketuspalveluihin. Kokemusta on edellisen haketus-

firman kautta. 
Sabattivapaa yrityskaupan jälkeen on tehnyt hyvää ja nyt pal-

velen uusia ja vanhoja asiakkaita vereksin voimin, sanoo Tommi. 
Palvelu on saatavilla koko Suomessa.

Tommi Lahti palaa 
koneyrittäjäksi

  

  

  

 

 

Helppo ja nopea asennus 
 

ENERGIAKOURAT NOSTUREIHIN 

KYSY LISÄÄ:  

Karsintaterät  
 

Nopea ja voimakas 
saksikatkaisu 

 

Joukkokäsittely 
 

Tehokas 
kuormaukseen  

 

Ylivoimaisen säätövapaa 
hydrauliikka 
 

040 8330755  info@farmikko.fi  
www.farmikko.fi       

Jämsä 1.-3.9.

www.kesla.com MYYNTI | HUOLTO | VARAOSAT AGCOSUOMI.FI

MATCHING  
YOUR TALENT

         NAUTI KUORMAAMISESTA

Kesla tarjoaa upean 1500 € edun 314-326T  -kuormainten  
KESLA proC -ohjausjärjestelmään.

Kysy lisää Valtra-myyjältäsi!



IBC 3.0

Optio saatavana H424-, H425- tai H425HD-harvesteripäällä varustettuun 1270G-harvesteriin 
ja H425- tai H425HD-harvesteripäällä varustettuun 1470G-harvesteriin.

Harvesteripään ylipyörityksen esto säästää 
letkuvaurioilta. Syötön ja sahauksen avustimet 
ohjaavat oikeanlaisiin työmenetelmiin.

JohnDeere.fi
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