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   Jorma Voutilainen

Nokka-Yhtiöiden lyhyessä, mutta 
sitä lämminhenkisemmässä juh-
lassa kirkkoherra Simo Lampela 
vihki käyttöön konserniin kuu-
luvalle Pematic Oy:lle uuden tuo-
tantohallin kirkollisin menoin. Yl-
le kirjoitetut riimit ovat seremo-
niassa lauletun virren 341 (Kiitos 
sulle Jumalani...) lisäsäkeistöt, jot-
ka oli juhlaa varten kirjoittanut 
teollisuusneuvos Jorma Nokka-
la. Mielestäni ne kuvaavat konser-
nijohtajan ja vietetyn merkkipäi-
vän luonnetta täydellisesti. 

Monet kutsuvieraat ovat myö-
täeläneet yrityksen historiaa ja hy-
väksyneet toimintaperiaatteen, jo-
ka kiteytyy kirkkoherra Lampelan 
puheen lopun Martti Lutherin sa-
naan: ”Ammatissasi sinun tulee 
ahkeroida parhaan kykysi ja taito-
si mukaan ja jättää kaikki muu Ju-
malan haltuun sanoen: Olen teh-
nyt sen minkä olen voinut; mutta 
mitä minulta ja taidostani puut-
tuu, anna Sinä, Herra, se minulle 
niin, että Sinun tahtosi tapahtuisi”. 
Kiviä ei ole ollut syytä heitellä vai-
keinakaan aikoina.

Konsernissa elämäntyönsä teh-
neet Jorma ja Tuula Nokkala ovat 

oman menestyksensä lisäksi on-
nekkaita, kun heidän työlleen on jo 
varmistunut jatkaja. Lapset Petteri, 
Timo ja Hanne ovat vastuullisissa 
tehtävissä konsernin eri tasoilla. 
Omistuksessa sukupolvenvaihdok-
sesta on jo toteutunut noin ¾ :aa. 
Muuttuvassa maailmassa kaikille 
yrittäjille ei ole käynyt yhtä hyvin, 
kun lapset ovat nähneet läheltä 
myös yrittämisen karumman puo-
len. Nokka-Yhtiötkin on 40 vuo-
den taipaleellaan kohdannut myös 
myrskytuulia, mutta ei ole niistä 
lannistunut. Juhlavuonna tilanne 
näyttää jälleen valoisalta, vaikka 
Jorma Nokkalan sanoin ”avoimes-
sa maailmantaloudessa markkinat 
jaetaan uudestaan joka yö”.

Nokka-Yhtiöillä lämminhenkiset 40-vuotisjuhlat

”Kiitos liikekumppaneista/asiakasjoukoista. Kiitos näistä ystävistä/Isänmaasta rakkaasta. 
Kiitos myöskin ongelmista/jotka meitä opetti. Kiitos myöskin ideoista/jotka leipää levensi.
Kiitos näistä ihmisistä/jotka meillä uurastaa. Siunaa heitä kotonansa/sekä työssä tehtaalla. 
Anna hyvä henki meille/kohdatessa toisemme. Palvelemaan iloisesti/täällä toinen toistamme.”

40:n vuoden purjehdus markkinatalouden aallokossa ei ole vaikuttanut teollisuusneuvos Jorma Nokkalan sisimpään olemukseen. Nöyryy-
teen ja kiitollisuuteen oli juhlassa tuplasti aihetta, kun yritys jatkaa sukupolven vaihtuessa perheyrityksenä.  Kirkkoherrasta oikealle Timo, 
Tuula ja Petteri Nokkala sekä Hanne Äyräväinen (os. Nokkala). Etualalla kolmannen polven Ada Nokkala isänsä Timon ja mumminsa Tuulan 
seurassa ja ikioma nimilappu rinnassa.

Myrskytuultenkin läpi
uuden sukupolven 
perheyritykseksi

Petteri Nokkalan johtama 
Pematic Oy on kivunnut Suomen 
kolmanneksi suurimmaksi hyd-
raulisylinterien valmistajaksi. 
Nyt vihitty kokoonpanohalli pa-
rantaa kilpailuedellytyksiä en-
tuudestaan. "vanhalla puolella" 
edelleen tapahtuvan hitsauksen 
ja koneistuksen jälkeen uuden 
tilan logistiikka johtaa sylinterit 
pesun kokoonpanon ja maalauk-
sen jälkeen suoraan jakelupak-
kauksiin tilaajalle lähetettäväksi.
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 Tilauskanta on hyvä ja liike-
vaihto kasvussa. Viennin osuus 
Lassi Pesosen johtaman Nokka 
Oy:n liikevaihdosta on 60–70 %. 
Vientimaita on noin 20.

Henkilöstön määrä (n. 120) on 
kasvanut viimeisimpänä vuonna 
kymmenellä, ja lisääntynee saman 
verran ensi vuonna.

Konsernin yhtiöt ovat Nokka 
Oy ja Pematic Oy Muuramessa ja 
Fontegrel Oy Viron Viljandissa.

Koko 40 vuoden ajan markki-
noinnin yhteistyökumppani koti-
maassa (nyt myös Baltiassa) on ol-
lut Kesko. Jakelukanavat ovat va-
kiintuneet myös Ruotsissa, Nor-
jassa ja Keski-Euroopassa. 

Sylinterivalmistukselle 
uudistettu lisähalli
Petteri Nokkalan johtama Pema-
tic Oy on valmistanut hydrauli-
sylintereitä vuodesta 1999 alkaen. 
Aloitettaessa tuotannosta 80 %:a 
meni konsernin sisäiseen käyt-
töön ja loput ulkoisille asiakkaille. 
Nyt suhdeluvut ovat päinvastaiset 
(10/90 %). Oleellista on, etteivät 
Nokan kappalemäärät ole suinkaan 
pienentyneet, vaan lisääntyneet. Ri-
peä kasvu on tullut ulkoisilta osta-
jilta. Tämän vuoden 60 000 kappa-
leen tuotannollaan Pematic Oy on 
Petterin mukaan Suomen kolman-
neksi suurin sylinterivalmistaja.

 Koko valmistusprosessi on tä-
hän asti toteutettu yhdessä Nokka 
Oy:n tuotantohalleista. Järeän ko-
nepajan hitsaus- ja koneistustyöt 
eivät ole olleet eduksi ehdotonta 
puhtautta vaativien hydraulikom-
ponenttien viimeistelylle.

 Sylintereiden hitsaus ja koneis-
tus jääkin entisiin tiloihin.

 Uusi tuotantohalli on entinen 
harvesterivalmistuksen erillinen 
rakennus samassa pihapiirissä. 
Uutuuttaan sen vihki piispa Yrjö 
Sariola. Profi Forestin muutettua 
tiloista viime keväänä halli perus-
korjattiin ja varusteltiin nimen-
omaan hydraulisylintereiden ko-
koonpanon, maalauksen ja myyn-
tivarastoinnin tarpeisiin. 

Aiemmin pesu ja maalaus ostet-
tiin Nokka Oy:ltä. Uusi, oma pe-
sulinja on ympäristöä kuormit-
tamaton. Maalaus tehdään kaksi-
komponenttimaalilla ilman poh-
jamaalausta. Maalin kuivuttua 
sylinterit pakataan suoraan rah-
tipakkauksiksi. Se on mahdollista, 
koska kaikki sylinterit ovat tilaus-
töitä. Turhien materiaalisiirtojen 
poistuminen lisää tehokkuutta ja 
kilpailukykyä.

Pematic Oy ei kaihda pienien-
kään erikoissarjojen tilauksia. Tä-
mä on yksi yrityksen menestys-
tekijöistä. Tj. Petteri Nokkala va-
kuutti, että oikealla hinta-/laa-
tusuhteella ja toimitusten luotet-
tavuudella sylintereiden valmistus 
on kannattavaa.

Työntekijöitä yrityksellä on 63 
henkilöä ja liikevaihdossa 6 mil-
joonan euron raja ylittynee tänä 
vuonna. Nuoren johtajan määrä-
tietoista, mutta kansantajuista pu-
hetta oli mukava kuunnella.

”Valtion tukirahojen 
ulosvuoto estettävä”
Juhlapuheen pitänyt ja muisto-
tammen istuttanut kauppa- ja 

teollisuusministeri Mauri Pekka-
rinen on keskisuomalaisena polii-
tikkona tehtaalla useamman ker-
ran nähty vieras. Luulenpa, että 
Nokka-Yhtiöt on tälle valtiovallan 
edustajalle vahva esimerkki pien-
ten ja keskisuurten yritysten arki-
elämästä.

 Ministeri Pekkarisen ansaittu 
huolenaihe oli julkisten t&k-ra-
hojen jako kansantaloudellisesti 
oikeudenmukaisesti. Vaarana on, 
että valtio rahoittaa sellaista yri-
tyksen teknologiahanketta, jonka 
hedelmät poimii joku muu yri-
tyksen siirryttyä pois Suomesta. 
Toisessa ääripäässä piilee riski, et-
tä kielteinen rahoituspäätös var-
mentaa yrityksen siirtymisen ul-
komaille. Tavoite on määrätietoi-
sesti tukea sellaisia aloja ja kohtei-
ta, jotka varmimmin synnyttävät 
työtä Suomeen.

Tekesin asiakaskunnan suuruus 
on nykyään noin 3 000 yritystä. 
Finnveralla luku on kymmenker-
tainen.

Ministeri kertoi, että syyskuus-
ta alkaen Tekes tarjoaa pienille ja 
keskisuurille yrityksille mahdolli-
suutta 50 %:n tuotekehitysavus-
tukseen. Sen katto on 100 000 eu-
roa. Määrä mahdollistanee ko. 
yritysten osallistumisen vaati-
viinkin tutkimus- ja kehityshank-
keisiin. Myönteistä maakuntien 
yrityksille oli lisäksi kuulla, että 
Tekes rekrytoi henkilöstöä myös 
isojen kasvukeskusten ulkopuo-
lelle.

Juhla oli omalla tavallaan iki-
muistettava kyläreissu meille kai-
kille. Erityisen mieleinen se oli 
varmaan niille työntekijöille ja 
yhteistyökumppaneille, joita yh-
tiö muisti jopa 40 vuoden takaa 
Jorma Nokkalan henkilökohtai-
sin sanoin juhlayleisön edessä.

 ”Rakentakaa taloja ja puutar-
hoja”, siteerasi kirkkoherra Lam-
pela Jeremiasta. Muuramessa aio- 
taan tehdä koneita ja niiden osia 
ainakin nyt istutetun tammen 
iän.

Maatalousmetalli J. Nokkalan ensimmäinen kaupallinen tuote, 
Lantarenki, syntyi Saarijärvellä 40 vuotta sitten. Ensimmäiseen näyt-
telyyn se tuotiin kuulemma naapurin Nuffieldin perässä, kun se oli 
omaa näyttävämpi.  Traktorin lainaajaa muistettiin 40v-juhlassa.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen piti juhlapuheen 
ja istutti juhlatammen yhdessä Jorma Nokkalan kanssa. Samalla nur-
mella kasvavat myös presidentti Martti Atisaaren ja pääministeri Esko 
Ahon aikanaan istuttamat muistopuut.  Perusyrittäjän arki tunnetaan 
myös valtiovallan taholla. PK-yrityksiin kohdistuu positiivisia odotuk-
sia.
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Sykeharvesterin periaate lienee 
kaikille tuttu. Hydraulisylinteril-
lä karsintateriä oksia vastaan pon-
nistava teleskooppi toimii klapien 
teossa varmasti kuin hydraulihal-
koja, jos pihti vain pitää  takapään 
paikallaan.

Nokan Klapimotossa teleskoop-
pisylinteri on 60-millinen. Trakto-
rihydrauliikan 190 baarin paineel-
la työntövoimaksi tulee 5 369 kilo-
pondia. Se vastaa yleisimpien hyd-
raulihalkojien tasoa. Niillä hal-
kaistaan isojakin tyvipöllejä, jotka 
on katkaistu klapimittaan.  Tosin 
halkaisuterä on pääsääntöisek-
si suora, jolloin puu halkeaa vain 
kahteen osaan.

Klapimotossa halkaisuvoimas-
ta pitää vähentää samanaikaiseen 
karsintaan tarvittava voima. Alle 
24 sentin puissa oksat ovat hen-
toja, eivätkä paljon työntövoimaa 
tarvitse. Nettovoimaa halkaisuun 
jää riittävästi jopa ristikkoterän 
tarpeisiin. Klapimoton käyttäjä 
voi valita suoran ja ristikkoterän 
väliltä. Luulen jatkokehittely tuot-
tavan automaattisen teräasetuksen 
puun paksuuden mukaan.

 Klapin pituus on esivalittavissa 
valikosta portaattomasti 300–500 
millin väliltä. Teleskoopin maksi-
miliike on 750 milliä. Myös halko-
jen teko onnistuu, kun ohjelmoi-
daan syötöksi 2 x 500 mm ennen 
katkaisua.

Pitkärunkoinen sykeharvesteri 
kohdentaa puun hyvin halkaisu-
terälle. Kaadossa halkaisuyksik-
kö kippautuu hydraulisesti pys-
tyasentoon pois giljotiinin edes-
tä, jolloin kannon saa katkaistua 
lyhyeksi. Samaa sylinteriä ja sen 
kehikkoa voi käyttää kaatotilttinä, 
kun terä polkaistaan maahan.

Monikäyttöisyys halkaisuyksi-
köineen näyttää nostavan laitteen 
painoa noin 100 kiloa. Sen suun-
nittelija, Pekka Alaspää ilmoitti 
proton painoksi ilman rotaattoria 
400 kiloa.

Hakkuutyössä sykeharvesteri 
on perinteisesti luotettava, mutta 
rullasyöttöisiä selvästi hitaampi. 
Nopeus lisääntyisi hydrauliikan 
tuottoa kasvattamalla. Mahdolli-
sessa harvesterialustassa käytetty-
nä Klapimotolle maksimivirtauk-
seksi suositellaan rajattavaksi vir-
taus 100 l/min. Joissakin motoissa 
virtaus on jopa kolminkertainen, 
mikä olisi turmiollista sykeharves-
terin tekniikalle.

Nokka Klapimotolle on haettu 
patentteja. Ihan selvää vastausta 
en saanut, mitä tekniikoita hake-
mukset koskevat. Se selviää aika-
naan käsittelyprosessin myötä.

Kaupallinen sarjatuotanto on 
suunniteltu aloitettavaksi ensi 
vuoden aikana. Hinta-arvio tässä 
vaiheessa oli kovin suurpiirteinen, 
alle 50 000 €. Realismi ehditään 
kuulla myöhemmin.

Klapitus pystystä 
tuplaa tuottavuuden?
Työtehoseura (TTS) on tutkinut 
2000-luvun alussa laajasti pilk-
keiden kaupallista tuotantoa. Sen 
mukaan suurimmat kustannus-
erät ovat raaka-aineen hankinta ja 
kuljetus (57 %), pilkonta (23 %) ja 
jakelu (14 %).

Perinteisessä tuotannossa tär-
kein tuottavuusluku ei ole suin-
kaan varsinainen pilkontatyö 
rankakasalla, vaan prosessin ko-
konaistyöajan tuottavuus kaikki-
ne työvaiheineen pystymetsästä 
myyntikelpoisiksi klapeiksi.

Tutkimuksessa ei ollut muka-
na harvesterityyppinen korjuun 
automatisointi, mutta Klapimo-
ton lisäominaisuuksien perusteel-
la tutkija Arto Mutikainen (TTS) 
uskalsi rohkeasti arvioida, että 
menetelmä pystystä suoraan kul-
jetus- ja kuivauskonttiin klapit-
taminen tulee puolittamaan pilk-
keen välittömät tuotantokustan-
nukset. Se parantaisi alan yrittä-
jyyden edellytyksiä ja pilkkeen 
hintakilpailukykyä muihin ener-
gialähteisiin verrattuna.

Ennustan, että yksi menetelmän 
kulmakivistä on ajourapuiden kla-
pittaminen suoraan häkkiin trak-
tori-metsäperävaunu-klapimoto 
-yhdistelmällä.

Klapimoto syntyi 
otolliseen aikaan
Bioenergian käytön lisääminen 
on vahvassa myötätuulessa. Kaup-
pa- ja teollisuusministeri Mau-
ri Pekkarinen ilmoitti valtioval-
lan tavoitteen olevan nelinkertais-
taa nykyinen määrä vuoteen 2020 
mennessä.

Kaupallisten klapien osuus kai-
kesta puuperäisestä polttoaineesta 
(sis. purut, kuoret, hakkeet, risut, 
kannot jne.) Suomessa on noin 
10 %. Omatoimisuus edelliseen li-
sättynä polttopuun pienkäyttö oli 
jo 2000-luvun alussa kuutiomää-
rältään 6,1 milj. m³.

Nokka Klapimoto sykeperiaatteella

Uudella sykeharvesterilla joko 
ainespuita tai klapeja
Nokka-yhtiöt Oy:n 40-vuotisjuhlassa Nokka Oy 
ensiesitteli sykeperiaatteella ja giljotiinikatkaisulla 
toimivan Nokka Klapimoton. Kone kaataa, kar-
sii ja katkoo  normaalin sykeharvesterin tavoin 
maksimiläpimitaltaan 24 sentin puita, jotka syö-
tetään klapinmitta kerrallaan päin ristikkoterää. 
Giljotiini puristaa haljenneen tyviosan poikki.

   Jorma Voutilainen

Ei ole hetkenkään epäilystä, etteikö sykesyöttöinen Nokka Klapi-
moto pysty halkaisemaan jokaisen pölkyn, jonka sen giljotiini pystyy 
katkaisemaan (24 cm). Karsinta ja halkaisu toimivat samanaikaisesti. 
Valinnaisesti pölkyn voi halkaista 0-4 osaan terän korkeutta hydrauli-
sesti muuttamalla. Sarjatuotanto alkaa ensi vuoden aikana.

Halkaisuterän häk-
ki on aika massiivinen, 
josta kielii myös lait-
teen paino: 400 kg il-
man rotaattoria. Kaa-
dossa häkkiä voi hyö-
dyntää kaatotilttinä. 
Hydraulisesti liikutel-
tava teräasetelma ei 
vaikuta kannon pituu-
teen. Yksityiskohdat 
suojauksia myöten hi-
outunevat koekäytön 
myötä ennen sarja-
tuotantoa.
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