
Caterpillar 330D - tela-alustainen 
kaivukone on lähinnä tuote-
kehitystiimin käytössä. Kokei-
lussa on 12 metrin  syvyyteen 
poraava TAD-30-maapora. 
 Pontiniskijöiden testaamista var-
ten alueelta löytyy erilaisia teräs-
pontteja. Esimerkiksi Venäjälle 
toimitettavat iskijät säädetään 
erikseen, koska siellä käytetään 
kapeampaa ja paksumpaa pont-
tia kuin muualla Euroopassa.
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ã Myös huolto- ja korjaustoiminta on oleellinen osa kokonaisuutta. 
Matti Mustonen korostaa, että ensisijaisen tärkeätä on pitää hyvää 
huolta vanhoista asiakkaista, koska he usein laajentavat toimintaan-
sa ja ostavat lisää kalustoa. Silloin täytyy varmistaa, että jälkimarkki-
nat toimivat.

ã Ennen asiakastoimitusta jokaisen koneen mahdolliset vuodot, 
lämpötilat ja toiminnot tarkastetaan huolella. Testipenkkinä toimii 
Kobelco SK220.

Pontiniskijällä 
tehoa työmaalle

Yritys: Movax Oy

Movax aloitti sivustaottotekno-
logian kehitystyön vuonna 1993. 
Ensimmäinen tuote oli pontinis-
kijä, jonka kehitysprosessi oli pit-
kä, koska vibran yhdistäminen is-
kijään ei ollut kaikkein yksinker-
taisin tehtävä. 

”Pontiniskijä on edelleen tuo-
teperheemme kulmakivi, jonka 
tuotekehitystyö jatkuu edelleen”, 
vuonna 2006 omistajanvaihdok-
sen myötä yrityksen johtoon tul-
lut Matti Mustonen sanoo.

Tuoteperhe on kasvanut ja pitää 
sisällään nyt useita sivustaotto-
malleja, paalutusvasaroita ja maa-
poria. Perusajatuksena on keskit-
tyä kaivinkonepohjaisiin tuottei-
siin. Suunnittelupöydällä on mm. 
maaporauutuuksia sekä vuoden 
vaihteen tienoilla esiteltävä hyd-
raulivasara.

”Tavoitteenamme on tuoda 
markkinoille vuosittain 1–2  uutta 
tuotetta tai tuoteuudistusta. Ensi 
vuoden Intermat-näyttelyssä on 
sitten varmasti jotain uutta esillä”, 
hän vihjaa.

Suuri kotimaisuusaste
Movax-iskijät valmistetaan yhtiön 
kotipaikkakunnalla Hämeenlin-
nassa. Iskijöiden kotelot tehdään 
levystä. Levyt leikataan ja hitsa-
taan itse, mutta hitsauksen jälkeen 
kotelot hehkutetaan suomalai-
sen alihankkijan tekeminä. Heh-
kutuksella poistetaan hitsauksen 
aiheuttamat mahdolliset jänni-
tykset. Sen jälkeen kotelo vie-
lä hiekkapuhalletaan. Raa-
kakotelossa on noin 30 
osaa. Jonkin ver-
ran käyte-

tään myös valettuja osia, jotka ne-
kin tulevat Suomesta. Myös koko-
naan valettua koteloa on suunni-
teltu, mutta toistaiseksi on pitäy-
dytty hitsatuissa.

Koneistustyöt tehdään omana 
työnä kahdella koneella. Hydrau-
liikkaosat tulevat alihankkijoilta. 
Parker toimittaa letkut ja liittimet, 
hydraulisylinterit tulevat kotimai-
selta alihankkijalta. Valtaosa hyd-
rauliikan kokoonpanosta ja asen-
nuksista tehdään omana työnä. 
Kotelot maalataan omassa maa-
laamossa.

”Tuotantotahti on noin yhdek-
sän konetta kuussa, mikä tekee 

vuositasolla noin 80–100 
iskijää. Teemme varas-
toon jonkin verran pe-
ruskoteloita, mutta lä-
hes jokainen iskijä on 

Movax Oy on toimin-
nassaan keskittynyt 
kaivinkoneasenteisten 
paalutus- ja pontitus-
laitteiden valmistuk-
seen. Peruskonsepti on 
selkeä, mutta tuotteet 
ovat vaatineet pitkän 
tuotekehitys- ja tutki-
muskaaren, jotta nii-
den menekki on saatu 
lentoon. 

   Timo Rintakoski

varusteltu asiakaskohtaisesti”, Mo-
vax Oy:n tuotantopäällikkö Teuvo 
Räsänen kertoo.

Yhä lyhytjännitteisemmän kult-
tuurin takia markkinoita on vaikea 
ennakoida. Tuotannon optimointi 
kysyntää vastaavaksi niin henkilö-, 
tarvike- kuin komponenttiresurs-
sienkin puolesta on siksi erittäin 
haasteellista.

”Esimerkiksi viime vuoden 
marraskuussa meillä ei ollut ku-
luvan vuoden helmikuulle yhtään 
kauppaa. Mutta helmikuu oli lo-
pulta yhtiön kaikkien aikojen pa-
ras. Tulevien markkinoiden enna-
kointi on ollut vuoden 2008 jäl-
keen likipitäen mahdotonta”, Mus-
tonen toteaa.

Movax Oy:n tuotteiden toimi-
tusaika on tällä hetkellä noin 3–4 
viikkoa.

Kaksi testikaivukonetta
Movax Oy:llä on kaksi kaivuko-

netta testausta varten. Hallin sisäl-
lä on käytössä Kobelco SK220, jon-
ka avulla jokaisen koneen toimin-
ta tarkastetaan ennen toimittamis-
ta asiakkaalle.

”Koneista katsotaan mahdolliset 
vuodot, lämpötilat ja yleistoiminta 
aina ennen asiakastoimitusta”, Rä-
sänen painottaa.

Piha-alueella olevalla Caterpil-
lar 330D:llä tehdään työnkaltais-
ta testiä. Tämä kaivukone on val-
jastettu enemmän tuotekehityksen 
käyttöön.

Kun kone on tarkastettu, toimi-
tetaan se asiakkaalle. Asennustyö 
kestää noin päivän. Hinta sisältää 
myös käyttökoulutuksen. Auto-
maatin kanssa asennus kestää ko-
netyypistä riippuen noin kaksi päi-
vää. Syynä tähän on lisääntyvä loh-
kojen sekä elektroniikan määrä.

”Meillä on kaksi keikka-asen-
tajaa, jotka kiertävät asentamassa 
koneita asiakkaille ympäri maa- 
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ã Valmiit tuotteet on testattu ja odottavat kuljetusta asiakkaalle. 
Vuosien saatossa iskijöitä on myyty ympäri maailman yli 900 kappa-
letta, joista noin 400 viimeisen viiden vuoden aikana. Kesällä myytiin 
kone numero 1 000.

ã Pontiniskijöiden kotelot kootaan hitsaamalla muotoon leikatuista 
levyistä. Osia kuvan SPH-80-raakakotelossa on 32 kappaletta. Hitsa-
uksen jälkeen kotelo hehkutetaan jännitysten poistamiseksi ja hiek-
kapuhalletaan ennen koneistusta, maalausta ja kokoonpanoa.

Tällä hetkellä suosituin malli on 
SG-60, joka on tarkoitettu noin 
28–30 tonnin työkoneeseen.

”Suomessa ja Euroopassa suo-
situin työkoneen kokoluokka on 
25–30 tonnia, kun taas Venäjällä 
suositaan hiukan suurempia, 30–
35 tonnin koneita. Suuremmista 
ja järeimmistä laitteista kahdek-
san kymmenestä menee Venäjäl-
le”, Mustonen kertoo.

Valtaosa vientiin
Movax Oy:n tuotteista valtaosa 
menee vientiin. Suomen osuus 
kokonaiskakusta on noin 5–7 pro-
senttia.

”Vaikka myynnillisesti Suomi 
ei näyttele merkittävää osaa, ovat 
kotimarkkinat ja kumppanuu-
det täällä erittäin merkityksellisiä 
tuotekehityksen kannalta. Palaute 
on välitöntä ja suoraa”, Mustonen 
alleviivaa.

Merkittävimmät vientimaat 
ovat Venäjä, Saksa ja Englanti. 
Uusista kohteista Australian ja 
Uuden-Seelannin markkinat ovat 
hyvässä nosteessa.

”Olemme panostaneet erittäin 
paljon markkinointiin ja osallis-
tuneet myös erilaisiin näyttelyi-
hin ja tapahtumiin ympäri maail-
maa Afrikkaa myöten”, hän jatkaa.

”Venäjä on meille tärkein yk-
sittäinen kohdemaa. Maailman-
poliittinen tilanne ei ole vaikut-
tanut, mutta heikko rupla ja noin 
20 prosenttia ylivahva euro sitä 
vastoin hankaloittavat asioita roi-
masti. Venäläiset kuitenkin arvos-

tavat suomalaisuutta ja suomalai-
sia tuotteita, joten olisi ensiarvoi-
sen tärkeätä pitää suhteet kunnos-
sa molempiin suuntiin”, Musto-
nen muotoilee.

Aika on rahaa
Miksi siis hankkia hintava pon-
tiniskijä? Esimerkiksi 21 tonnin 
kaivukoneeseen tarkoitettu, auto-
maatilla varustettu SG45 maksaa 
asennettuna noin 110 000 euroa. 
Ensimmäisenä Matti Mustonen 
korostaa, että aika on rahaa. Aika-
taulut työmailla kiristyvät jatku-
vasti, joten tehokkailla menetel-
millä saadaan suojaukset ja tuen-
nat tehtyä nopeasti. 

Teräspontitus on tehokkain ja 
nopein tapa tehdä suojaseinä. 
Myös purkaminen sujuu nope-
asti. Jos johonkin pieneen pont-
taukseen tuodaan iso roikkovib-
ra, maksaa se perustöineen koh-
tuuttoman paljon. Lisäksi Musto-
nen näkee, että etenkin Suomessa 
pontittaminen lisääntyy erilaisten 
määräysten kiristyessä. Esimer-
kiksi Englannissa kysynnän kas-
vu on johtunut pitkälti mittavista 
rautatieinfrahankkeista.

”Tiivistetysti voisi sanoa, et-
tä me myymme työmenetelmää 
ja kilpailemme lähinnä erilaisten 
menetelmien ja tekniikoiden, ei 
niinkään koneiden kesken. Nämä 
ovat koneita, eivät pelkästään kai-
vukoneiden lisälaitteita. Konsep-
timme on naulattu yhdistelmään 
maarakennus ja kaivukone”, Mus-
tonen linjaa. 

ilmaa, Australiaa 
myöten”, Räsä-
nen sanoo.

Pontiniskijät 
 kivijalkana
Movax Oy:n mer-
kittävin tuoteryhmä 

ovat sivuottopontinis-
kijät, jotka tuovat yri-
tyksen liikevaihdosta 

80 prosenttia. Nyt lähes 
kaikki myynti on keskit-
tynyt uudempaan SG-
sarjaan, joita menee noin 
80–90 prosenttia iskijöi-
den kokonaismäärästä. 

Pontiniskijöitä on tar-
jolla 5–40 tonnin työpai-
noisiin kaivukoneisiin, 
joilla voidaan asentaa 400–
2 000 kilon ja enintään 
16-metrisiä pontteja. Val-

taosa pontiniskijöistä asen-
netaan tela-alustaisiin kai-

vukoneisiin. Etenkin Saksassa 
ja Englannissa niitä asennetaan 

yhä enemmän pyöräalustaisiin 
kaivukoneisiin käytettäviksi rau-
tateiden rakennus- ja kunnostus-
töissä.

ã Movax Oy:n toimitusjohtaja Matti Mustonen on ollut tyytyväinen 
yrityksensä kehitykseen. Kolme viimeisintä tuloskautta ovat olleet 
erittäin hyviä. Hän näkee yhdeksi menestyksen avaimeksi jatkuvan 
tuotekehityksen, johon panostetaan voimakkaasti myös tulevaisuu-
dessa. Kasvua haetaan myös maaporapuolelta, jonne ollaan tuomas-
sa uusia tuotteita.

Destian konekuski Tapio Mäntyjärvelle Movaxin pontiniskijät ovat tul-
leet tutuiksi. Ensimmäisen kanssa työt alkoivat 16 vuotta sitten. Kaikki-
aan Movaxeja on ollut hänen käytössään neljä. Niistä kaksi on edelleen 
käytössä.

Mäntyjärvi oli kesäkuussa haastettelua tehtäessä töissä Destian ura-
koimalla siltatyömaalla Lapinjärvellä. Hänen tehtävänään oli työaikaisten 
ponttiseinien teko sekä työsillan paaluttaminen. Molemmat Movaxit olivat 
työmaalla. Uudempi SP-60F oli parhaillaan kiinni koneessa ja varustettu  
paalupihdeillä. Mäntyjärvi kertoo sen tulleen taloon 2008.

Työmaalla sivummalla on odottamassa kolme vuotta vanhempi iskijä, 
joka on mallia SP-50. Siinä on ponttileuat. Movaxeja vaihdetaan keske-
nään, riippuen siitä, tehdäänkö paalutusta vai ponttiseinää.

Tapio Mäntyjärvelle on Movaxin pontiniskijöiden monikäyttöisyydellä 
erityisen suuri merkitys.

”Näillä voi pontittaa sekä lyödä putkipaaluja ja tehdä vaikka syvätiivis-
tystä”, kehuu Mäntyjärvi. Tiivistys onnistuu ottamalla Movaxin leukoihin 
sopivan mittaisen H-palkin tai pontinpätkän.

Movaxin tärytykseen perustuvaa toimintaa Mäntyjärvi pitää hyvänä. 
”Kun ponttia laittaa maahan lyöntimenetelmällä, niin se taittuu osues-

saan kiveen, vibralla lyötäessä se siirtää kiven sivuun”, kuvailee Mänty-
järvi menetelmän etua.

Peruskone on Hitachi Zaxis 250 LC. Tällä koneella on jo tullut 10 vuot-
ta täyteen ja uusi on sen tähden jo tilattuna. Hitachiin on asennettu sekä 
Novatron 3D-ohjaus että Movaxin oma automaattinen ohjausjärjestelmä, 
joka ei Mäntyjärven mukaan tule juurikaan käytettyä.

”Automaatilla ei pysty käytännössä itsessään lyömään. Se on liian hi-
das toimissaan”, sanoo Mäntyjärvi. 

Pahimmat ongelmat ohjausjärjestelmän kanssa syntyvät silloin, kun 
koneen alla on pehmeää maata tai ollaan liukkaalla alustalla.

”Et arvaa, minkä ripaskan se ottaa, jos kone pääsee heilahtamaan ja 
sinulla on lyöjä kiinni pontissa. Et hytissä tahdo pysyä”, kuvailee Mänty-
järvi. ”Kyllä se kovalla maalla vielä menee ja aloitukset sillä sujuu helpom-
min, kunhan on kalibrointi kohdillaan”, hän lisää.

Vanhojen paaluttajien tapaan Mäntyjärvi tyytyy toteamaan, ettei silmää 
parempaa mittaria ole. Osaava kuljettaja korjaa iskijän ja koneen asentoa 
koko ajan jo ennakolta. 

Jussi Laukkanen

Kuusitoista vuotta töitä Movaxilla

Käyttäjäkommentti

 ã Tapio Mäntyjärvi on työssään kiertänyt Suomea ristiin rastiin. Konevies-
ti tapasi hänet Porlammin siltatyömaalla Lapinjärvellä. Hitachissa on kiinni 
Movax SP-60F, jossa on 323-millisten putkien lyöntiin tarkoitetut leuat.

 ã Mäntyjärvi nappaa paalun kasasta ja lähtee ajamaan 
koneella alas joenuomalle, mihin tässä vaiheessa raken-
netaan työsiltaa porapaalukonetta varten. Kalliokärki on 
hetkeä aikaisemmin hitsattu kiinni paalun päähän. Mova-
xeissa on sekä kallistus että ympäripyöritys, joten paa-
luun on helppo tarttua mistä suunnasta tahansa. Lopulli-
nen uusi silta rakennetaan suuriläpimittaisten porapaalu-
jen varaan. 

 ã Vanhempi Movax SP-50 vuodelta 2005 odottaa työ-
vuoroaan. Laitteessa on pontinlyöntiin tarkoitetut leuat.
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