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Keslan historia on varsin vaiheri-
kas ja nousujohteinen. Antti Kärk-
käisen rantasalmelaisilta kivikkoi-
silta pelloilta tie 2000-luvun mark-
kinajohtajaksi on auennut määrä-
tietoisella työllä ja oikeilla valin-
noilla.

Kivien kitkemiseen savolaisilta 
pelloilta tarkoitettu kivensiirtolai-
te Kivi-Antti ja raivauskoukku Iso-
Kita kampesivat vuonna 1960 pe-
rustetun Rantasalmen Raivausvä-
lineen suoraan kasvu-uralle, jonka 
pönkittämiseksi yritys piipahti en-
sin lyhyesti Joroisilla, mutta pää-
tyi lopulta vuoden 1974 keväällä 
Kesälahdelle Pohjois-Karjalaan. 
Vientikin oli tuolloin jo käynnis-
tynyt Norjaan, ja Kesälahden kun-
ta rakensi omana kädenojennuk-
senaan innovatiiviselle ja kasvu-
hakuiselle yritykselle 1800 neliön 
toimitilat. Samalla Rantasalmen 
Raivausväline sai jäädä unholaan, 
kun yhtiö otti nimenä käyttöönsä 
Keslan, uuden kotipaikkansa mu-
kaisesti.

Tuotevalikoima oli kasvanut 
Patu-talikon ja -joustopiikkiäkeen 
myötä, ja vientijyvälle oli otettu 
myös rakkaan naapurimaan Ruot-
sin markkinat.

Puunkorjuukoneisiin 
ja Hankkijaan
Vuonna 1977 Keslan nokkamie-
het, yritysjohto sekä omistajat Sep-
po Kärkkäinen ja Esko Paajanen, 
osoittivat ennakkoluulottomuut-
ta käynnistämällä puunkorjuu-
koneiden tuotannon. Kesla alkoi 
merkkinä vakiinnuttaa asemaan-
sa muiden arvostettujen merkki-
en joukossa, eikä samana vuonna 
aloitettu tiivis yhteistyö Keskus-

Konepajakonserni Kes-
la juhlii tänä vuonna 
50-vuotista taivaltaan.

   Sampo Koljonen

osuusliike Hankkijan kanssa aina-
kaan heikentänyt tilannetta. Val-
mistusmäärät kasvoivat Hankkija-
yhteistyön myötä kokonaan uusiin 
lukemiin.

1980-luvun puoliväliin mennes-
sä Kesla oli kasvanut liikevaihdol-
taan lähes 46 miljoonan markan 
yhtiöksi. Kun Kesla perusti toisen 
tehtaansa Ilomantsiin, myös hen-
kilöstömäärä nousi 150 henkeen. 
Yleisen nousukauden tunnelma 
tarttui 1980-luvun lopulla Kes-
laankin ja yritys laajensi vielä yri-
tysostoin Joensuuhun ja uuteen 
tuoteryhmään, henkilönostimiin. 
Samaan aikaan listauduttiin pää-
oman keräämiseksi OTC-listalle 
– ensimmäisenä pohjoiskarjala-
laisena yhtiönä. Pääomaruiske tu-

likin tarpeen 1990-luvun alun la-
man koittaessa.

Keslan historiassa lama-ajan 
vastoinkäymisiä ei tosin muistella 
pelkästään pahalla, sillä ajanjakso 
synnytti ennennäkemättömän pit-
kän talouskasvurupeaman, jonka 
yhtiö puolestaan hyödynsi mallik-
kaasti: metsäkonelaitteiden tuo-
tevalikoima kasvoi yhdeksi alan 
laajimmista, yhtiöstä muodos-
tui metsäteknologian moniosaa-
ja ja kotimaan markkinoilta avau-
tui useampikin markkinajohtajan 
paikka.

Luotettavuus ja asiakaslähtöisyys 
ohjaavat toimintaa
Kasvukauden aikana kiteytyivät 
myös Keslan tärkeät periaatteet, 

jotka ovat kantaneet näihin päi-
viin saakka, ja joita Keslan Kesä-
lahden tehtaanjohtaja Martti Ha-
verinen mielellään alleviivaa:

”Tuotevalikoimamme kattaa 
laitteet kannolta tehtaalle. Tuo-
tekehityksessä nojataan vahvasti 
asiakaslähtöisyyteen.”

Sama perusvire on Kesla Oyj:n 
hallituksen linjaamissa yhtiön pe-
rusarvoissa: kannattava kasvu ja 
kehittyminen sekä luotettavuus ja 
asiakaslähtöisyys.

Arvot ovat myös tukeneet Kes-
lan vakaata kasvua vuosikymmen-
ten ajan. 1990-luvun alussa vien-
nin osuus Keslan liikevaihdosta 
nousi jo yli puoleen, ajoittain jo-
pa yli 60 prosenttiin yhtiön liike-
vaihdosta.

Kesla 50 vuotta Vientikohteina on tällä hetkel-
lä yli 30 maata. Niistä tuoreimpia 
päänavauksia ovat Japani ja Etelä-
Amerikassa Chilen ja Uruguayn 
markkinat.

Vientikaupan volyymista huo-
limatta Kesla on juuriaan myöten 
suomalainen yhtiö, jonka neljä 
tehdasta sijaitsevat kaikki itäises-
sä Suomessa: Kesälahdella, Joen-
suussa, Ilomantsissa ja Tohma-
järvellä. Keslalla on Suomalaisen 
Työn Liiton myöntämä Avainlip-
pu-tunnuksen käyttöoikeus.

Valitut strategiat ovat kantaneet
Keslan rohkeat linjavedot ja osit-
taiset kurssinvaihdoksetkin 50 
vuoden aikana ovat tehneet 
1960-luvun raivausvälinepajasta 
kansainvälisillä markkinoilla toi-
mivan metsäteknologian konepa-
jakonsernin, jonka tuotteita kysy-
tään ja joihin myös luotetaan. Kes-
lan merkki- ja asiakasuskollisuus 
ovat hyvällä tolalla.

Erilaiset sivuaskeleet muun mu-
assa henkilönostimien suuntaan 
on Martti Haverisen mukaan jä-

tetty taakse ja yhtiö keskittyy sa-
taprosenttisesti metsäkoneisiin. 
Pyrkimyksiä tukee myös yhtiön 
muutaman vuoden takainen pää-
tös keskittää kaikki tuotanto sa-
man tuotemerkin, Keslan, alle.

”Meidän tulee jatkossakin kyetä 
tuottamaan laitteet kilpailukykyi-
sesti sekä teknisesti että kustan-
nusten osalta. Metsäkonenostu-
reiden ja harvesterikourien osal-
ta olemme tulleet markkinoille 
haastajana, joten uskottavuuden 
saavuttaminen ja säilyttäminen 
on elintärkeätä.”

Yhtiö työllistää tällä hetkellä 
noin 240 henkeä konsernin kaik-
kiaan viidessä toimipisteessä. Nel-
jän Suomen tehtaan lisäksi Kes-
lalla on tytäryhtiö Pietarissa, jo-
ka huolehtii yhtiön jalansijasta 
Venäjän kasvavilla markkinoilla. 
Uudetkin avaukset ovat tarpeen, 
sillä juhlavuodesta huolimatta 
myös Kesla on joutunut ponniste-
lemaan taantuman kourissa. Vuo-
den 2008 noin 55 miljoonan liike-
vaihdosta pudotus  vuoden 2009 
reiluun 26 miljoonaan noudatte-

Osa-aikaiseen ja päätoimiseen metsäkoneurakointiin soveltuvaa 12 tonnin yhdistelmää Keslan tilaisuu-
dessa Riihimäellä oli esittelemässä nurmijärveläinen Jari Toivomäki.
ã
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1970-luvun lopulla traktorisovit- 
teiset maatilakuormaimet olivat 
hyvin harvinaisia. Puutavaran 
kuormaukseen oli tarjolla mel-
keinpä ainoastaan isoja ja kalliita 
urakointiluokan laitteita, ”hiiabbe-
ja”. Vuosina 1979–1980 Kesla alkoi 
valmistaa teollisesti ensimmäisten 
joukossa traktorisovitteisia maati-
lakuormaimia. 

Ensimmäinen tuotantomalli oli 
Patu 1800. Tuota 30 vuotta vanhaa 
mallia voi nimittää legendaksi jo 
eläessään, sillä niitä on yhä Keslan 
Kesälahden tehtaanjohtaja Martti 
Haverisen mukaan käytössä.

”Vaihdokkeinakin ne ovat ha-
luttua tavaraa. Niiden arvo mark-
kinoilla voi olla kunnosta riippu-
en jopa selvästi enemmän kuin mi-
tä ne maksoivat aikoinaan uutena”, 
Haverinen mainitsee.

Patu 1800:n eräs tärkeistä vah-
vuuksista sen markkinoille tullessa 
oli, että se oli nostolaitesovitteinen 
tai asennettavissa helposti perävau-
nun aisalle. Tämän ansiosta sen sai 
otettua nopeasti käyttöön tai pois 
käytöstä. Muut markkinoilla siihen 
saakka olleet kuormaimet oli yleen-
sä asennettava traktorin katolle tai 
runkoon kiinteästi, mikä taas han-
kaloitti traktorin muuta käyttöä.

Ohjaukseltaan ja toimintaperi-
aatteeltaan Patu 1800 vastasi jo pit-
kälti nykyäänkin käytössä olevaa 
teknistä perusratkaisua mekaanisi-
ne venttiileineen. Sen nostokyky oli 
neljässä metrissä 410 kg ilman kou-
raa ja ulottuvuus 4,2 metriä. Kään-
tömomentiksi ilmoitettiin 3,9 kNm 
ja kääntökulmaksi 240 astetta.

Tämän päivän Keslan volyymi-
mallin, 204T:n, vastaavat lukemat 
ovat 710 kiloa, 6,8 metriä, 8 kNm ja 
380 astetta. Työpaineetkin ovat toki 
nykyisin kovemmat.

200- ja 300-sarjat 
Patu 1800 oli Keslan kannalta eh-
kä yhtiön historian tärkein tien-
raivaaja. Ainakin, mikäli tämän 
päivän liikevaihtoa tarkastellaan. 
”Kuormaimet ja vaunut ovat edel-
leen tuoteryhmistä suurin. Voidaan 
puhua keihäänkärkituotteista”, Ha-
verinen sanoo.

Keslan 200- ja 300-sarjan kuor-
main-perävaunu -yhdistelmät jat-
kavat siten osaltaan legendaarisen 
Patun perinteitä. 200-sarjan nos-
turit ovat ulottumaltaan 4,1–6,8 
-metrisiä, ja yhdistettynä 9T-vau-
nuihin ne soveltuvat erinomaisesti 
ns. isäntälinjan puun lähikuljetuk-
seen ja kuormaukseen. Lisäulot-

tuvuutta tuo 200-sarjan T-mallien 
varusteisiin kuuluva jatke, jolla siis 
päästään mainittuihin yli kuuden 
metrin lukemiin.

200-sarjan nostokyky neljästä 
metristä lähtee 400 kilosta ilman 
kouraa ja kääntäjää. 203-mallissa 
puhutaan jo lähes 800 kilon nosto-
kyvystä.

Kesla 300-sarja on ulottumaltaan 
selvästi järeämpi (6,9–8,5 metriä) 
ja samalla uusin mallisto, joka on 
suunnattu erityisesti ammattimai-
seen puunkorjuuseen. 300-sarjalai-
set kuormaimet on mm. varustettu 
lähikuormausominaisuuksia pa-
rantavalla laajakulmanivelellä, joka 
pitää siirtopuomin voiman tasaise-

na. 300-sarjalaisen asennus onnis-
tuu sekä takasiltaan että vaunun 
päälle. 305-mallin nostokyvyssä (4 
metrissä) liikutaan jo lähes 1200 ki-
lon tasolla. 

Molempiin malleihin on saata-
vana lisävarusteina mm. giljotii-
nienergiakoura, rotaattoreja sekä 
40LF sykeprosessori.

”Kesla uskaltaa antaa ainoana 
valmistajana kolmen vuoden ta-
kuun 200- ja 300-sarjan kuormain-
ten puomistoille ja metsävaunujen 
rungoille”, Haverinen kertoo va-
kuuttuneena siitä, että tämän päi-
vän Kesla-tuotteet jatkavat luotet-
tavuuden ja käytettävyyden osalta 
Patu 1800:n viitoittamalla tiellä. 

Patu – isältä pojalle

Patu 1800 ja niin ikään Keslan valmistama vaunu, jossa erikoisuutena laukaistavat pankot. Pystytolppa 
irtoaa ja kaatuu vivusta vetäen sivulle, jolloin kuorma purkautuu esimerkiksi lanssialueelle.
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HUIPPUVARUSTEET SYKSYN TÖIHIN!

5400/6400/7400 MF

MF5400 Dyna-4 
Etukuormaintraktoreiden ykkönen!
HiVis-viistokeula, 100 l/min hydrauliikka, 
jarruventtiili, ilmastointi, ilmaistuin, apumiehen 
istuin, teleskooppipeilit
Hinta 500€, paketin arvo 3370€, etusi: 2870€!

Kaikki hinnat Alv.0%. *Ei koske MF6455 mallia.

Nyt uusiin MF traktoreihin 
korotonta maksuaikaa 

15.11.2010 saakka! 
(K-Rahoituksen ehtojen mukaisesti)

MF6400 Dyna-6 
Luokkansa paras vetoteho!
50 km/h ECO-vaihteisto*, Quadlink-etujousitus, 
Autodrive-vaihdeautomatiikka, kääntyvät etulokasuojat, 
vyötärövalot eteen ja taakse
Hinta 1500€, paketin arvo 5160€, etusi 3660€!

MF7400 Dyna-VT
Monipuolisin portaaton voimansiirto! 
-tämä on koettava!
50 km/h ECO-vaihteisto, Quadlink-etujousitus, 
Datatronic GTA ISOBUS-terminaali, SMS-joystick 
+ 2 mekaanista lohkoa
Hinta 2000€, paketin arvo 7280€, etusi 5280€!

li konepaja-alan trendejä, mutta 
kirpaisi silti.

Haasteita riittää
”Traktorisovitteisten laitteiden 
osalta kilpailu Baltian maissa ja 
keskisessä Euroopasta, lähinnä en-
tisen itäblokin maissa, on kovaa. 
Meidän täytyy haastaa muut val-
mistajat laadulla ja ominaisuuksil-
la”, Haverinen sanoo.

Keslan tuotteita ovat kuormai-
met ja metsäperävaunut, puuta-
vara-, kierrätys- ja teollisuusnos-

turit, harvesterikourat, prosessorit 
ja metsäkonenosturit sekä hakku-
rit. Keslan nosturi- ja kuormain-
tuotannossa puhutaan jopa noin 
2000 kappaleen volyymista.

Traktorisovitteisissa kuormai-
missa ja metsäperävaunuissa Kesla 
on yksi maailman markkinajohta-
jista. Sykeharvesterikourissa Kesla 
on johtava valmistaja.

Keslan 50-vuotisjuhlavuotta vie-
tetään erilaisten tapahtumien mer-
keissä, ja yhtiö oli vahvasti esillä 
myös FinnMetkossa.   


