
Huolellinen työ on parasta mai-
nosta
"Minun vastuullani olevaan talvi-
seen aurauslenkkiin Pirkkalassa 
kuluu autopaikkojen puhdistuk-
sineen kaikkineen noin 22 tuntia. 
Eli kyllähän tässä on muillekin 
töitä kuin pelkästään minulle", 
tunnustaa Niina Lehtonen.

Niinalla on pari miestä vaki-
tuisesti töissä ja kiireaikaan muu-
tamia keikkamiehiä auttamassa. 
Talvet menevät teiden ja pihojen 
lumenaurauksessa ja hiekoitta-
misessa. Keväällä painavat pääl-
le samojen alueiden harjaukset ja 
pesut. Kesällä on sitten nurmet ja 
maisemoinnit pääosassa.

Pesutyöhön Niina hankki ke-
väällä Lamen seitsemän kuution 
imupainevaunun. Kärryn oma 
pumppu imaisee säiliön ripeästi 
täyteen järvestä tai joesta. Pitkään 
pesuletkuun veden pumppaa kär-
ryn aisalla oleva toinen pumppu. 
Kärryn imupumppua on modifi-

oitu niin, että pesupumppu saa-
tiin viereen. Nyt vaihto vaatii vain 
nivelakselin siirron ja kahvojen 
asennon muuttamisen. 

Napakan paineen matalilla 
kierroksilla antava toinen pump-
pu on osoittautunut hyväksi rat-
kaisuksi pihoja pestäessä. Etu-
kuormaajan nokalla on tuuman 
ja vartin letkua 40 metriä. Vettä 
tulee 500 litraa minuutissa 12 ba-
rin paineella. Letkukelaan on tu-
lossa hydraulinen sisäänkelaus, 
mutta sitä ei ehditty tälle keväälle 
valmistaa.

Teiden pesuun traktorin keu-
lalla on poikittainen putki, jossa 
on kahdeksan viuhkasuutinta an-
tamassa hiekalle ja sepelille kyy-
tiä. Putken kääntömekanismi on 
alueaurasta ja muu konstruktio 
on Niinan isän käsialaa.

Vapaus ja vastuu tasapainossa
Niina kertoo saaneensa toimeksi-
antoja ja urakoita aivan riittävästi. 

Vuosien työ perheyrityksessä teki 
Niinan tutuksi monille taloyhtiöil-
le ja kunnan teknisen puolen päät-
täjille. Sitä kautta työtä on riittä-
nyt sen minkä ehtii tehdä. Taksat-
kin ovat kohtuulliset ja työn jat-
kuvuus on turvattu, kun muistaa 
tehdä työn huolellisesti juuri sillä 
tavalla, kuin se on yhdessä asiak-
kaan kanssa sovittu tehtäväksi.

Niina aloitti peruskoulun jäl-
keen kaksoistutkintoon tähtää-
vässä metallialan lukiossa. Vaikka 
koulumenestys oli erittäin hyvä, 
Niina ei tuntenut valintaa omak-
seen. Reipas konetyö ihmisten 
parissa houkutti enemmän.

"Kyllähän tämä toisinaan mel-
koisen raskasta työtä on, mutta 
urakoita tehtäessä huilitaukojen 
ajankohdat ja pituudet saa vas-

taavasti itse määrätä. Toisen työs-
sä en oikein osaa olla, sillä tässä 
yrittäjyydessä on minulle se jo-
kin, filosofoi nuori yrittäjä.

Niin Niinan kuin hänen isän-
säkin traktorit ovat kesäsydämen 
osittain joutilaana. Jonkun ver-
ran on tehty kastelu- ja harjatöitä 
muun muassa rakennustyömail-
la ja tietöillä. Pihojen lanauksia ja 
mullan/kuorikkeen levityksiä on 
jonkun verran kesän mittaan. 

"Yrittäjän vapauteen kuuluu 
olennaisena osana myös vastuu. 
Ja vastuuta yrittämisessä on use-
ampaan suuntaan: asiakkaille, 
työntekijöille ja itselle. Mutta kun 
huomaa kokonaisuuden olevan 
hyvin hanskassa, siitä saa voimaa 
tehdä ja yrittää, tunnustaa Niina 
Lehtonen.

Kevään pesukiireiden aikaan Niina on raskaana jo viidennellä kuu-
kaudella. Puoliso neuvoo ottamaan työt sopivan rauhallisesti.

Vesisäiliö täyttyy hetkessä Pyhäjärven vedellä. Seitsemän kuution 
säiliöstä riittää pesuvettä lähes tunniksi.
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Traktoriurakoitsija Niina Lehtonen

Kiinteistöurakoinnissa 
laatu on kaiken perusta

   Visa Vilkuna

Viime vuonna Niina otti ratkaise-
van askeleen itsenäisyyteen ja pe-
rusti oman yrityksen, Konetyö N. 
Lehtosen. Nyt tytär ja isä urakoi-
vat usein samoilla työmailla, isän 
keskittyessä nykyään enemmän 
kiinteistöjen sisäaskareisiin. 

"Ei kai se niin kummallista ole, 
ostin vaan 6250 HiTech Valtran Is-
men etukuormaajalla. Lisäksi Ro-
ten ja Starckin työvälineitä sen 
verran että pääsin alkuun", tilittää 
22-vuotias yrittäjä tekemisistään. 

Niinan yrityksessä on parin 
Valtran lisäksi kaksi Kubotaa, 
2006 vuoden 5030 ja 2002 vuoden 
STa30. Toisessa Kubotassa on ke-
väisin ja kesäisin KOVAn avohar-
ja. Talveksi Kubota valjastetaan 
nivelauralla ja hiekoittimella.  Ku-
botaa käytetään asfaltin harjauk-
sen lisäksi myös sepelin keruu-
seen nurmikolta. STa30-mallissa 
on varusteena myös etu-ulosotol-
ta voimansa saava nurmenleikku-
ri ja 5030:n takanostolaitteisiin saa 
pienellä sähköpumpulla varuste-
tun kastelusäiliön. 

Monet saavat elantonsa keveämmälläkin työllä, mutta työtyytyväisyydessä Niinaa on vaikea ohittaa. 
Niina Lehtonen on nuoresta iästään huolimatta kokenut traktorikuski.
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