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Uudet energiamääräykset haastavat 
lämmöneristämisen

Uudet energiamääräykset haastavat 
suunnittelijat perehtymään uuden-
laiseen lämmöneristämiseen. Isove-
rin teettämän kyselyn mukaan lähes 
puolet arkkitehdeistä, rakennesuun-
nittelijoista ja rakennusinsinööreistä 
kokee, ettei vielä tiedä tarpeeksi uu-
sista energiamääräyksistä ja niiden 
soveltamisesta rakentamiseen.  Uu-
simpia energiamääräyksiä odote-
taan julkaistaviksi maaliskuussa. Vii-
meksi energiamääräyksiä päivitet-
tiin 28.12.2008 ja ne tulivat voimaan 
1.1.2010.

”Uudet energiamääräykset tulevat 
olemaan todella iso haaste koko ra-
kennusalalle, tässä on melkoinen op-
pimisprosessi menossa. Olemme teh-

neet paljon yhteistyötä suunnitteli-
joiden kanssa uusien rakennemallien 
kanssa ja kohta aloitetaan sitten taas 
uusi kierros”, kertoo Saint-Gobainin 
Eristeet-toimialan liiketoimintajoh-
tajaksi helmikuun alussa nimitetty 
Olli Nikula.

Uusi, entistä energiatehokkaampi 
tapa rakentaa taloja on vaikuttanut 
merkittävästi lämmöneristeiden ky-
syntään. Mineraalivillasta lämmön-
eristeitä valmistavan Isoverin tuo-
tanto painottuu nyt voimakkaasti 
uusimpien, erityisen hyvin lämpöä 
eristävien tuotteiden valmistukseen. 
Uudet KL 33 -sarjan tuotteet lansee-
rattiin 2010 ja niiden osuus myynnis-
tä kohoaa jatkuvasti.

Merkittävä potentiaali eristeval-
mistajalle piilee korjausrakentami-
sessa, johon rakennusmääräykset 
eivät yllä.  Kova pakkastalvi on taas 
näyttänyt, että suuri osa rakennuksis-
ta ”vuotaa” ja tämä näkyy muun mu-
assa jääpuikkoina talojen räystäillä.

”Yhteiskunnan kannattaisi tukea 
energiaremontteja kaikin tavoin il-
mastotavoitteiden saavuttamiseksi. 
Perussääntönä voisi pitää, että aina-
kin julkisivuremontin yhteydessä tu-
lisi aina selvittää lisälämmöneristä-
misen tarve”, Nikula toteaa.

Uusi lämmöneristämismarkki-
naan vaikuttava asia on lisääntynyt 
tuonti Venäjältä. Nikula näkee tässä 
epäreilun kilpailun asetelman.

”Tullimääräykset ovat pahasti epä-
tasapainossa. Lämmöneristeitä tuo-
daan Venäjältä ilman tullia, mutta 
niiden viennille Suomesta Venäjälle 
on määrätty 15 prosentin tulli. Ko-
timaisen eristetuotannon kannalta 
tämä on aikamoinen epäkohta”, Ni-
kula toteaa.

Kotimainen mineraalivillatuotan-
to täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Iso-
ver on valmistanut rakennuseristeitä 
Suomessa vuodesta 1942 lähtien. Iso-
verilla on tuotantolaitokset Forssas-
sa ja Hyvinkäällä ja se työllistää noin 
250 henkeä.

Puolet rakennussuunnittelijoista ei omasta mielestään tiedä tarpeeksi uusista määräyksistä.

Sarka etsii 
kesäkohdetta
Suomen maatalousmuseo Sarka etsii yhteistyö-
kumppanikseen kesän 2011 kesäkohdetta.

Kesäkohteena voi toimia ei-amma-
tillisesti hoidettu museo, kokoelma 
tai muu vastaava kohde. Sen tulee 
aihepiiriltään käsitellä maatalou-
den tai maaseudun historiaa tai ny-
kyaikaa. Tarkoituksena on nostaa 
maataloushistorian harrastuksen ja 
paikallisen kulttuuritoiminnan ar-
vostusta.

Kesäkohde toimii Suomen maa-
talousmuseon etänäyttelynä yhden 
kesän ajan. Kesäkohde saa tarvitta-
essa maatalousmuseolta neuvoja ja 
vinkkejä toimintaansa, sen toimin-
taa esitellään mm. Saran verkkosi-
vuilla ja kesälehdessä sekä lehdistö-
tiedottein. Valintaan ei liity rahapal-
kintoa.  

Kohteen on oltava toiminnaltaan 
aktiivinen ja oman esineistönsä tai 
rakennuskantansa tarinat tunteva. 
Kohdetta tulee hoitaa jatkuvuudella 
ja asianmukaisesti. Kesäkohteen va-
linnassa annetaan erityistä arvoa sil-

le, että kohteella on jokin mainio li-
säpiirre. Kohde voi sijaita missä päin 
Suomea tahansa.

Kesäkohteeksi voi hakea lähettä-
mällä vapaamuotoisen hakemuksen 
28.2.2011 mennessä Suomen maa-
talousmuseo Sarkaan. Hakemuksen 
tulee sisältää kuvaus kohteesta sekä 
liitteenä esimerkiksi esite, valokuvia, 
kokoelmaluettelo tai vastaava, toi-
mintasuunnitelma tai selostus siitä, 
mikä erityinen piirre kohteella on. 

Valittu kohde julkistetaan maalis-
kuussa 2011.

Suomen maatalousmuseo Sarka 
hakee kesäkohdetta nyt neljännen 
kerran. Vuonna 2008 kohteena toi-
mi korpilahtelainen Ylä-Tihtarin ti-
la ja vuonna 2009 nilsiäläinen Antti-
lan tila. Viime vuonna kesäkohteeksi 
valittiin Yläneen kotiseutumuseo.

Lisätietoja: Elsa Hietala; elsa.hie-
tala@sarka.fi; p. (02) 7637 7012

Viestilehdet Oy:n järjestämän Suurarvonnan 
palkinto 35 000,00 euron arvoinen Subaru 
Legacy STW–henkilöauto arvottiin 17.1.2010.
Palkinnon voittaja on SATTA SEVERI, KOLARI 
ja hänelle on ilmoitettu asiasta.

Suurarvonnan voitto 
Kolariin

Vapo-konsernin Suomen liike- 
ja tukitoimintoja koskevat yt-neu-
vottelut on saatu päätökseen. 

Yt-neuvottelut alkoivat 16.11.2010 
ja neuvotteluita käytiin sekä konser-
nitasoisesti että alueellisesti. Niissä 
päädyttiin 48 henkilön vähennystar-
peeseen vuoden 2011-2012 aikana.

Henkilöstön vähentäminen to-
teutetaan pääsääntöisesti luontais-
ten eläkkeelle jäämisten kautta ja 
päättämällä määräaikaisia työsuh-

teita. Tarvittavat irtisanomiset to-
teutetaan välittömästi uudelleenor-
ganisoitumisen yhteydessä. 

Nyt toteutettavilla toimenpiteillä 
varmistetaan osaltaan tuloksenteko-
kykyä tulevina vuosina. 

Konsernin hallitus on päättänyt 
toteuttaa laaditun suunnitelman uu-
delleenorganisoitumisesta ja henki-
löstön sopeuttamisesta vastaamaan 
muuttuvaa markkinatilannetta ja 
liiketoiminnan volyymia.
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Valmet-tuotemerkki poistui markkinoilta

Vuonna 2004 Komatsu osti Kone 
Oy:ltä metsäkonevalmistuksen 
(Partek Forest), ja on vähitellen 
muuttanut suomalaisen yrityksen 
toimintatavat vastaaviksi kuin muil-
lakin tehtaillaan. Jatkuva kehitys ja 
laaduntarkkailu ovat olleet tärkeitä 
kehityskohteita. 

Seitsemän vuoden omistuksen 
jälkeen uusi isäntä ottaa henkisesti 
suuren askeleen ja lopettaa Valmet-

tuotemerkin käyttämisen. Jatkos-
sa metsäkoneet ovat yhtiön mui-
den tuotteiden tavoin Komatsuja. 
 
Väri säilyy
Komatsu Forest Oy:n tiedotusti-
laisuudessa Pirkkalassa toimitus-
johtaja Timo Korhonen kertoi, et-
tä punainen väri tulee säilymään 
edelleen koneiden tunnusmerkkinä 
maailman metsissä. Uusia konemal-

Eivätpä Valmet Terra 363:sta suunnitelleet insi-
nöörit arvanneet, mihin heidän aloittama metsä-
konevalmistus johti: metsäkoneista tuli pitkäikäi-
sin Valmet-tuotemerkin kantaja. 20.1.2011 kat-
kesi tämä 50-vuotinen tarina. Valmet tuotenime-
nä siirtyy historiaan ja metsäkoneet saavat nyt 
kylkeensä nimen Komatsu – suuren omistajakon-
serninsa mukaan. 

Tommi Hakala

Terrasta TX:n kautta Komatsuksi

ã Virtolaisen ATT-Metsä Ay:n uusi 901TX sai kunnian olla ensimmäinen Komatsu-metsäkone Suomessa. Koneessa on myös uusi harvennus-
hakkuiden 340-hakkuupää, jonka toimitukset asiakkaille alkoivat alkuvuodesta.

leja 2011 on esitelty kaksi, mallit 
911.5 ja 931.1 ovat saaneet uudet 
Tier 3B-moottorit. Lisäksi syksyl-
lä esitellyn 340-hakkuupään toi-
mitukset ovat alkaneet.

Korhosen mukaan uudet TX-
mallit ovat osoitus Komatsun 
halusta panostaa myös pohjois-
maiseen puunkorjuuseen. Uusil-
la malleilla vastattiin tarpeeseen 
tehostaa harvennusmetsien kor-
juuta.  
 
Etähallinta tehostaa  
vianetsintää
Komatsun panostus metsäkonei-
siin tuo tullessaan uutta tekniik-
kaa muualtakin konsernista: met-
säkoneisiin tulee FortraX-nimi-
nen etähallintajärjestelmä, joka 
vastaa jo 200 000 maarakennus-
koneessa käytettävää KomtraX-
järjestelmää. Tavoitteena on saa-
da tänä vuonna 150 suomalaista 
metsäkonetta varustettua tällä 
järjestelmällä. Järjestelmän kautta 

Komatsu Forestin huolto voi ottaa 
yhteyden koneeseen 3G-yhteyden 
kautta ja tehdä tarvittavan vianet-
sinnän tai säätötoimenpiteet välit-
tömästi – esimerkiksi vartin työn 
suorittamiseksi ei tarvitse enää 
ajaa neljää tuntia huoltopistee-
seen. Koneiden kalliit seisokkitun-
nit tulevat vähenemään reippaasti.  
 
Markkinat kasvavat kaukana
Komatsu Forestin mukaan metsä-
konevalmistuksen kasvunäkymät 
seuraavat globaalia kehitystä, eli 
kasvupotentiaali on  plantaasivil-
jeltyjen metsien tehokkaissa hak-
kuissa. Niissä olosuhteissa kaivu-
konepohjaiset hakkuukoneet ovat 
vahvoilla. Tasainen maasto ja ko-
neiden yksinkertaisempi rakenne 
on etu, kun korjataan nopeakas-
vuisia lehtipuita uusiin valtaviin 
sellutehtaisiin.

Scanialla on yli 20 vuoden kokemus 
etanolibussien valmistuksesta. Mää-
rät ovat olleet pieniä, sillä kaikkiaan 
niitä on myyty noin 800. Niistä yli 
700 liikennöi Ruotsissa, mutta niitä 
on viety myös Britanniaan, Belgiaan, 
Espanjaan, Italiaan ja Norjaan.

Keolisille nyt toimitetut bussit 
tulevat kaupunki-, lähi- ja kauko-
liikenteeseen. Kaikkiaan 123 tulee 
käyttöön suur-Tukholman alueel-
la, jonka paikallisliikennettä Keolis 
hoitaa.

Scania on jo aikaisemmin toimit-
tanut Keolisille biokaasu- ja etano-
libusseja. Uusien bussien polttoai-
neina ovat etanoli ja rypsipohjainen 
RME-diesel. Perinteiseen dieseliin 
nähden etanolimoottoreiden hiili-
dioksidipäästöt alenevat 70, rypsi-
dieselillä käyvien moottoreiden 64 
prosenttia.

Ensimmäiset bussit toimitetaan 
huhtikuussa, viimeiset heinäkuussa. 

Ne aloittavat reittiliikenteessä kesä-
elokuun aikana.

Keolis Sverigen tavoitteena on 
kaksinkertaistaa kestävän joukkolii-
kenteen matkustajamäärä Ruotsin 
kaupungeissa. Kuluvan vuoden puo-
liväliin mennessä yhtiöllä on kaikki-
aan noin 2000 bussia, joista 60 pro-
senttia käyttää uusiutuvista raaka-
aineista tehtyä polttoainetta.

Suur-Tukholman alueen etanoli-
bussikanta on jo nyt maailman suu-
rin. Tukholman kaupunginvaltuusto 
on asettanut tavoitteeksi, että vähin-
tään puolet joukkoliikenteen bus-
seista käyttää uusiutuvia polttoainei-
ta vuoden 2012 alkuun mennessä.

Noin 90 prosenttia uusiutuvista 
liikennepolttoaineista on etanolia. 
Se on Scanian mukaan toistaiseksi 
markkinoiden kustannustehokkain 
vaihtoehto saatavuudeltaan, infra-
struktuuriltaan ja käytettävyydel-
tään.

Scanialle iso etanoli-
bussitilaus Ruotsista
Scania toimittaa kevään aikana 158 etanolibus-
sia paikallisliikennettä hoitavalle Keolis Sverige 
-yhtiölle. Valtaosa niistä tulee toimimaan suur-
Tukholman alueella.

Konekesko kouluttaa uusia mekaanikkoja / 
yrittäjiä maatalouskonehuoltoon

Koulutus toteutetaan yhteistyössä 
TTS:n kanssa, TTS:n tiloissa Raja-
mäellä.

Koulutukseen hakeutuvilta edel-
lytämme teknisen alan ammatti-
koulun suorittamista tai vastaavaa 
teknistä osaamista/kokemusta.

Koulutus toteutetaan rekrytoin-
ti koulutuksena sekä oppisopimus-
koulutuksena.

Rekrytointikoulutus kestää 6kk 
ja sille ajalle on mahdollista hakea 

koulutustukea Kelalta tai työttö-
myyskassalta. 

Tavoitteena on jatkaa solmimalla 
työ/oppisopimus koulutuksen hy-
vin suorittaneiden kanssa. Oppiso-
pimuskoulutus kestää 18kk ja siltä 
ajalta saa palkkaa. 

Koulutuksessa perehdytään Kes-
kon edustamien traktoreiden, pui-
mureiden ja työkoneiden tekniik-
kaan. Koulutus sisältää moottorin ja 
voimansiirron, hydrauliikan, elekt-

roniikan sekä vianhakudiagnostii-
kan perustaidot.

Oppisopimuksen lähiopetuspäi-
villä syvennetään tietoja / taitoja si-
sältäen:

 sähkökurssi, moottorikurssit, tes-
terien käyttö, ohjelmoinnit, ilmas-
tointilaitekurssi ym.

Koulutukseen haku on auki ja ha-
kuaika päättyy 13.3.2011.

Haku löytyy  www.mol.fi -nume-
rolla 629804, hakea voi myös työvoi-

matoimistojen kautta.

Lisätietoja: 
Matti Kallio 
p. 0500 523069, 
email: matti.j.kallio@kesko.fi
www.konekesko.fi/huoltotrainee   
www.konekesko.fi

Konekesko Oy hakee maanlaajuisesti mekaanikoita omiin huoltopisteisiin sekä sopimushuoltover-
kostoon, koulutettavaksi maatalouskonehuoltajiksi / yrittäjiksi eri puolille Suomea.
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Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

Saksan traktori-
myynti kiihtyi 
loppuvuodesta
Traktoreiden viime vuoden kokonaismyynti vähe-
ni Saksassa kolme prosenttia 28587 yksikköön, 
mutta kääntyi loppuvuonna kovaan kasvuun.

Traktoreiden myyntivuosi oli kak-
sijakoinen: alkuvuoden kysyntä oli 
vaimeaa, mutta se parani toisella 
vuosipuoliskolla. Yksin kolmen vii-
meisen kuukauden aikana myynnin 
kasvu oli noin 39 prosenttia edellis-
vuotta suurempi.

Traktoreiden keskiteho nousi 
edelleen. Yli 50 hv:n luokassa se on 
nyt 145 hv. Joka kolmannen myydyn 
traktorin teho oli yli 150 hv. Uusil-
la, kireämmillä päästövaatimuksilla 
ei ole ollut oleellista vaikutusta yli 
177 hv:n tehoisten traktoreiden me-
nekkiin.

Viime vuoden traktorimyynnille 
oli tyypillistä myös kompaktien, alle 
50 hv:n traktoreiden voimakas, in-
vestointituen vauhdittama, noin 30 
prosentin myynnin kasvu kuntasek-

torille. Tukiohjelman lopettamisen 
takia kuntasektorin kysyntä tulee 
tänä vuonna vaimenemaan.

 Traktorivalmistajat suhtautuvat 
alkaneen vuoden myyntiin luot-
tavaisesti: tilauskirjat ovat täynnä, 
saksalaisten viljelijöiden ja maatalo-
usurakoitsijoiden investointisuun-
nitelmat ovat verraten korkeita.

Fendt ja John Deere kisaavat kes-
kenään markkinajohtajan paikasta. 
Fendtin mukaan sen markkinaosuus 
yli 50 hv:n luokassa on 20,5 prosent-
tia, yli 200 hv:n luokassa noin 34 ja 
60-110 hv:n luokissa 14,3. John Dee-
re puolestaan väittää olevansa trak-
torimarkkinoiden ykkönen 19,7 
prosentin osuudella. Sen mukaan 
marginaali toisena olevaan Fendtiin 
on 3,2 prosenttiyksikköä.

Vapon ympäristö- 
palkinto Janakkalaan
Vapo Oy:n ympäristöpalkinto on myönnetty ko-
neurakoitsija Mikko Ylöstalolle (28) Janakkalasta.

Vapon hallitus korostaa myöntämis-
perusteissaan Ylöstalon vastuullista 
ja turvetuotannon lähiympäristön 
huomioivaa työskentelytapaa. 

Hän on tehnyt nykyaikaista turve-
tuotantoa ja -menetelmiä tunnetuk-
si. Hän on ollut mm. rakentamassa 
pintavalutuskenttiä, joilla voidaan 
saada tehokkaasti turvetuotannon 
ravinne- ja kiintoainepäästöt ympä-
ristölupien edellyttämälle tasolle. 

Mikko Ylöstalo aloitti harjoit-
telijana Janakkalan Röyhynsuolla 

vuonna 2002 ja on sen jälkeen laa-
jentanut omaan urakointiin. 

Hänellä on tuotantoaikana työssä 
5 omaa traktoria, alihankkijoita on 
kaksi. Kaksi kaivukonetta tekee Va-
polle ympäristötöitä. Talvella Ylös-
talo työllistää 4 työntekijää, kesäai-
kaan työketjussa on toistakymmen-
tä työntekijää. 

Vapo Oy:ssä on myönnetty ympä-
ristöpalkinto vuodesta 1990 lähtien 
ympäristöasioiden hoitamisessa an-
sioituneille henkilöille.

VAPO OY
MMT Mia Suominen (41) on nimi-
tetty Vapo-konsernin ympäristöjoh-
tajaksi. Hän vastaa ympäristöasioista 
ja niiden kehittämisestä. 
KONEKESKO 
Ins. Pekka Vaisto (48) on nimitetty 
5.1.2011 alkaen Konekeskon maara-
kennuskoneyksikön myyntipäälli-
köksi. Hän toimii maarakennusko-
neyksikön esimiehenä ja vastaa New 
Holland- ja Case -maarakennusko-
neiden sekä Heatwork-roudansula-
tuslaitteiden myynnistä. Viimeiset 
reilut neljä vuotta Vaisto on vastan-
nut osastopäällikkönä Wihuri Oy:ssä 
mm. Wille -monitoimikoneiden 
myynti- ja huolto-organisaatiosta 
Suomessa.

Pasi Virta (38) on nimitetty 
10.11.2010 alkaen Konekeskon nos-
tolaiteyksikön aluemyyntipäällikök-
si. Hän vastaa Manitou kurottajien ja 
henkilönostimien myynnistä. Virta 
on toiminut aikaisemmin mm. auto-
kaupan ja nostotarvikkeiden parissa 
myyntipäällikkönä.
AGCO
Heikki Ahdekivi (44) on nimitetty 
AGCOn Pohjoismaiden ja Baltian 
alueen Country Manager –tehtävään 
1.2.2011 alkaen. Heikki Ahdekivi tu-
lee vastaamaan Valtra-, Massey Fer-
guson-, Fendt- ja Challenger – myyn-

nistä, markkinoinnista ja jakeluver-
kostosta kahdeksan maan alueella: 
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, 
Viro, Latvia ja Liettua. 

Hän on aiemmin työskennellyt 
Volvo Car Corporationissa Suomen 
myynti- ja markkinointijohtajana 
vastaten Suomen Volvon automyyn-
nistä, Ford Motor Companyn palve-
luksessa useissa myynnin ja markki-
noinnin tehtävissä Suomessa, Isos-
sa-Britanniassa, Saksassa, ja Itä-Eu-
roopan alueella sekä Telia-Sonerassa 
markkinoinnin johtotehtävissä.
DAE-TEK OY 
Matti Salminen (45) on nimitetty 
piiripäälliköksi 03.01.2011 alkaen.  
Hän tulee vastaamaan Doosan Hea-
vy -tuotelinjan konemyynnistä Etelä-
Suomen alueella.  Hänen esimiehen-
sä on yrityksen myyntijohtaja Tapio 
Lampinen ja toimipaikkansa on yri-
tyksen pääkonttorissa Keravalla.

Hän on aiemmin toiminut Kone-
kesko Oy:ssä maarakennuskoneyksi-
kön myyntipäällikkönä.
LOGSET OY
Jukka Kivipelto (46) on nimitet-
ty Logsetin tekniseksi johtajak-
si 3.1.2011 alkaen. Kivipelto siirtyy 
tehtävään Eurosteel-ryhmään kuulu-
vasta Rotoset Oy:stä. Ennen Rotoset-
tia Kivipelto työskenteli useita vuosia 
Logsetin tuotekehitysjohtajana.

Nimityksiä

Muista KV:n nettisivut!
Muistathan Koneviestin kestotilaajan edun: lukuoikeus näköislehteen ja arkistoon. 

Vinkki: Tietolaarissa Tapio Riipisen artikkeli, miten traktorin vetokyky muodostuu.
Lue myös käytännön vinkkejä, kuinka voit parantaa traktorisi vetovoimaa lisäpainoilla 
ja rengaspaineella.

Kesätoimittajaksi Koneviestiin?

Koneviesti on jo lähes 60 vuoden ajan ollut Suomen tärkein 
maa- ja metsätalouden sekä maanrakennuksen tekniikas-
ta kertova ammattilehti. Tyypillinen lukijamme on mies-
puolinen, maalla asuva yrittäjä, jonka työ ja vapaa-ajan 
harrastukset liittyvät koneisiin sekä luontoon. Edistäm-
me tekniikan tehokasta ja taloudellista käyttöä; autamme 
hankintapäätösten teossa kertomalla uutuuksista ja koe-
ajamalla koneita käytännön olosuhteissa.
 

Koneviesti ilmestyy 18 kertaa vuodessa ja Kansallisen 
 Mediatutkimuksen mukaan sillä on yli 200.000 lukijaa. 
 Toimituksessamme työskentelee 10 henkilöä.  
Koneviesti kuuluu Viestilehdet-osakeyhtiöön, joka on 
 vakavarainen ja kehittyvä kustannusyhtiö.
 

Lisää tietoa lehdestämme sivulta www.koneviesti.fi

Haemme tekniikasta kiinnostunutta ke-
sätoimittajaa. Edellytämme hyvää suo-
men kielen osaamista, valokuvaustai-
toa, maa- ja metsätalouden tuntemus-
ta sekä kiinnostusta maaseudun yritys-
toimintaan. Työ sopii esim. tekniikan ja 
maa- tai metsäta louden opiskelijoille. 

Työ on luonteeltaan liikkuvaa ja ke-
sätoimittajalla tulee olla auto käytettä-
vissään. Työsi on itsenäistä, mutta si-
sältää myös ryhmätyötä, jossa jokaisen 
on sitouduttava Koneviestin yhteisiin 
tavoitteisiin ja aikatauluihin. Toimipaik-
kana on Koneviestin toimitus Simonka-
dulla Helsingissä.

Kesätoimittajan tulee osallistua 
Kone viestin testeihin (testikuljettaja, 
mittaaja ja raportoija). Osaat tiivistää 

havaintosi ja testikuljettajiemme koke-
mukset lukijakuntaamme hyödyttäväk-
si tietopaketiksi, jossa käytetään teks-
tin lisäksi kuvia ja sähköistä viestintää. 

Työsuhde alkaa toukokuussa. Palk-
kaus ja työsuhteen kesto sopimuksen 
mukaan.

Lähetä hakemuksesi CV:n, mahdol-
listen juttu-ja kirjoitusnäytteiden sekä 
palkkatoivomuksen kera 7.3. mennessä 
osoitteella: uolevi.oristo@koneviesti.fi tai 
Viestilehdet Oy / Koneviesti, Uolevi Oris-
to, PL 485  00101 Helsinki 

Lisätietoja tehtävästä Koneviestin 
 päätoimittajalta Uolevi Oristolta:  
puh. 0400-408 912 tai  
uolevi.oristo@koneviesti.fi

P
arikymmentä vuotta sitten maatalouskoneiden huolto ulkoistet-
tiin yksityisille huoltoyrittäjille. Huolto oli myyjäliikkeille kan-
nattamaton riippakivi, yksityisen katsottiin hoitavan työn jous-
tavammin ja halvemmalla. 

Liikkeiden huoltomiehet olivat talviaikana työpaikalla, vaikka ei ollut 
töitä ja kesäaikana, kun töitä oli, asentajat olivat lomalla.

Asentajia kannustettiin yksityiseksi yrittäjäksi. Huoltoauto alle ja 
maakuntaan. Huollot tehtiin tuohon aikaan pääsääntöisesti maatiloilla. 
Yrittäjä lomailee, kun on aikaa ja tekee töitä, kun tarvitaan.
Järjestelmä on toiminut joustavasti ja edullisesti. Maatalouskonepuolel-
la asentajien tuntiveloitukset ovat alhaisemmat kuin autokorjaamoissa tai 
metsäkonehuollossa. Kilpailu on pitänyt huolen maltillisista hinnoista, 
yrittäjien kannalta hinnat ovat liiankin alhaiset. Rahaa ei ole kertynyt toi-
minnan kehittämiseen. Nyt pitää asentajalla olla vian etsintään tietoko-
neita, ennen se tehtiin korvakuulolla. Huono kannattavuus ei ole kannus-
tanut alalle uusia yrittäjiä. Yrittäjien keski-ikä on yli 50 vuotta.

Hankkija-Maatalous Oy perustaa oman huoltokorjaamon uuteen Kem-
peleen konekeskukseen Oulun lähelle. Yhtiö palaa huollossa siihen, mis-
tä se lähti.

Perusteena oman huoltotoiminnan käynnistämiseksi on se, että yrittä-
jät tällä menolla loppuvat. Pohjois-Suomessa yrittäjien puute on erityisen 
paha. Jotain on tehtävä, ilman huoltoa ei koneitakaan voi myydä.

Yksityistämisen perusteet eivät ole muuttuneet mihinkään. Työkuor-
mitus ajoittuu edelleen kesäaikaan. Talviaikana olisi aikaa kunnostaa 
vaihtokoneita, mutta sitä ei tehdä. Vaihtokoneita ei korjata, korkeintaan 
pestään, koska ne tulevat varastoon ylihinnoiteltuina ja niitä ei ole varaa 
panna kuntoon.

Viljelijät taas teettävät koneilleen talvihuoltoja vähän. Kun kone käyt-
tökauden lopulla vielä toimi, sen uskotaan toimivan seuraavallakin kau-
della.

Kun korjaamohenkilökunnan tehoton käyttö leivotaan asiakasveloi-
tuksiin sisään, keskusliikevetoinen huolto tulee olemaan asiakkaalle sel-
västi kalliimpi vaihtoehto kuin yksityinen yrittäjä. Liikkeessä tarvitaan 
päälliköitä ja johtajia, jotka ohjaavat, valvovat, seuraavat, kantavat huolta 
ja vastuuta, mutta jotka eivät tartu jakoavaimeen. Mutta nekin on panta-
va hintaan mukaan.

Keskusliikehuollon veloitushinnat voivat vetää perässään myös yrittä-
jien hinnoittelua. Jos näin käy, en silti yrittäjiä kadehdi. 

Keskusliikevetoista huoltoa puoltaa se, että nykyinen konekanta tar-
vitsee kalliita laitehankintoja ja hyviä korjaamotiloja. Jos yrittäjille ei ole 
kertynyt rahaa investointeihin, liikkeen on uhrauduttava.  Hiekkakasalla 
ei nykyaikaista traktoria korjata. Toinen asia on, saadaanko komeaan kor-
jaamoonkaan hyvää henkilökuntaa. Sitä kun hakeutuu koulutukseen vä-
hän ja ammattitaito ei tule lyhyellä koulutuksella, se tulee vuosien harjoi-
tuksella ja kokemuksella.

Paluuta vanhaan on perusteltu myös sillä, että nykyaikainen konekanta 
tarvitsee yhä enemmän merkkikohtaista jatkokoulutusta. Siihen aikaan, 
kun merkkikoulutuksessa istui sekä keskusliikkeen huoltoasentajia että 
alkavia huoltoyrittäjiä, yrittäjät olivat sittenkin tunnollisempia oppilaita. 
Kysymys oli heidän leivästään.

Riippumatta siitä, tukeudutaanko yrittäjiin vai investoivatko liikkeet 
omiin korjaamoihin, koneiden huoltokustannukset nousevat. Koneille ei 
pysty itse tekemään juuri muuta kuin öljynvaihdot. Siksi ennakkohuol-
tojen teettäminen on otettava parempaan harkintaan. Huoltaminen ja 
korjaaminen etukäteen on halvempaa kuin korjaaminen sen jälkeen, kun 
vaurio on tullut.

Meneekö huolto takaisin 
yrittäjiltä liikkeille?


