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Jarmolla on takanaan työvuosia moottori-
tehtaassa yli 30 ja Olavilla yli 40

KANSIKUVA: HEIKKI SALOVAARA
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Juhlavaihteisto 
vietiin Rovaniemelle
AGCO Powerin vaihteistokokoonpanosta valmistui lokakuun 
alussa nykyistä tuotantomallia olevan XU-vaihteiston sadas-
tuhannes (100 000.) kappale. 

– Kävimme marraskuussa vaihteistoasentajien kanssa
 luovuttamassa juuri tämän juhlavaihteiston rovaniemeläiselle 
asiakkaallemme BRP Finland Oy:lle, kertoo AGCO Powerin 
Tesoman yksikön esimies Jarkko Kukkola. 

Rovaniemelle joukkue vei todellisuudessa kaksi vaih-
teistoa, joista työntekijöiden ideoima varsinainen juhlamal-
li sijoitettiin asiakasyrityksen vitriiniin ja toinen asennettiin 
Lynx-moottorikelkkaan. Kyseistä vaihteistomallia on tehty 
moottoritehtaassa vuodesta 2007 saakka eli noin 10 000 
kappaletta vuodessa.

Mukana luovutusmatkalla olivat alusta saakka ko. vaih-
teistoa tehneet asentajat Jari Pasanen, Janne Kalliolepo, 
Harri Viitamäki, Jari Nieminen ja Tomi Kuitunen sekä vaih-
teiston suunnittelussa mukana olleet Markku Koskinen se-
kä Jarkko Kukkola. Vaihteistoa on ollut tekemässä alusta 
saakka myös Pasi Niemelä, joka oli luovutuspäivänä mat-
koilla pohjoisen sijasta etelän suunnalla.

Vaihteiston ottivat 
vastaan BRP Fin-
land Oy:n ostaja 
Jari Juotasniemi 
(vas.) ja paikallis-
johtaja Valto Ris-
timella.

Vaihteiston luovutusmatkalla tallennettua tunnelmaa. Ku-
vassa tuotantoinsinööri Risto Aatsinki (vas.), Harri Viita-
mäki, Janne Kalliolepo, Jari Pasanen, Jarkko Kukkola, To-
mi Kuitunen, Markku Koskinen, ostaja Jari Juotasniemi ja 
Jari Nieminen.

TEKSTI: JARKKO KUKKOLA/ULLA AURIO KUVAT: VAIHTEISTOKOKOONPANON ARKISTO

Etäseurannan toimintaperiaate kaaviokuvana. Datan varastoinnissa 
hyödynnetään moderneja pilvipalveluita.

Stage V -kenttätestin etäseurannas-
sa tällä hetkellä noin 20 traktoria, 
puimuria ja erillisiä testimoottoreita.

Vuoden 2017 aikana AGCO Power on 
Linnavuoren ja Changzhoun tehtailla 
kokoonpannut yhteensä noin sata Sta-
ge V -protomoottoria kattaen mootto-
rityypit 33MD:stä aina isoimpiin 98- 
moottoreihin. Näistä karkeasti 80 % 
menee testattavaksi ajoneuvoihin ja 
loput tutkimus- ja viranomaishyväk-
syntäkäyttöön.

Stage V -kenttätestauksen tehosta-
miseksi aloitettiin vuoden 2016 alus-
sa projekti etäseurannan laitteiston ja 
datan käsittelyn kehittämiseksi uuden 
sukupolven moottoreille. Projektia on 

viety nopeasti eteenpäin ja mukana on 
ollut myös ulkopuolista konsultaatiota 
etenkin datan tallentamisen ja käsit-
telyn osalta. 

Projekti valmistui tavoitteiden mu-
kaisesti aikataulussa ja nyt jo muuta-
man kuukauden ajan seurannassa ol-
leista ajoneuvoista on saatu reaaliai-
kaista paikkatietoa, ajoprofiileja sekä 
ennen kaikkea yli 200 muuta moot-
toriparametria, joiden avulla pääs-
tään kiinni moottorin ja katalysaat-
torijärjestelmän käyttäytymiseen ajo-
neuvossa. 

TEKSTI: OUTI TERVALA JA PASI OKSANEN

Kenttävalidointia modernisoitu 
siirtymällä etäseurantaan

Kenttätestauksessa on loppuvuo-
desta noin 20 ajoneuvoa globaalisti, 
joissa kaikissa on käytössä datanke-
ruu ja analysointi. Tuotekehityksessä 
on näin päästy tuoreeltaan analysoi-
maan sekä mahdollisia vikatilantei-
ta että normaalia käyttäytymistä. On-
gelmanratkaisu on nopeutunut viik-
koja entiseen verrattuna ja lisäksi ha-
vaitaan jo alkuvaiheessa sellaisiakin 

tapauksia, joihin ei perinteisesti ole 
päästy kiinni. Myös ajoprofiilit ja moot-
torin kuormitustilanteet ovat aina käy-
tettävissä analyysien tukena. Oheises-
sa kuvassa näkyy Stage V -testimoot-
torit globaalisti marraskuussa 2017. 
Kenttätestiajoneuvojen määrä tulee li-
sääntymään projektin aikana noin kak-
sinkertaiseksi ja kenttätunteja tullaan 
ajamaan yli 100 000.

STAGE V

Stage V -päästölainsäädäntö 
AGCO:n tuotteille astuu voimaan Eu-
roopassa 2019. Vuoden 2017 loppu-
puolisko ja koko vuosi 2018 testataan 
Stage V -moottoreita, katalysaattorijär-
jestelmiä ja ajoneuvoja aktiivisesti.

Ensimmäiset Stage V -esisarjan 
moottorit kasataan Linnavuoressa 
touko-kesäkuussa 2018 juuri ennen 
SAP:n käyttöönottoa. Moottorit me-
nevät pääosin ajoneuvojen tyyppihy-
väksyntätesteihin tai markkinointitar-
koituksiin. Stage V -moottoreiden var-
sinainen sarjatuotanto alkaa marras-
kuusta 2018.

JUHLAVAIHTEISTO
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MILJOONAINVESTOINTI BW3

”Uusi työstökone antaa uskoa tulevaan!”

TEKSTI: ULLA AURIO/VILLE YLI-JAMA

Kauan kaivattu ja pitkään toivottu päätös 
2-hallin vanhan työstökoneen korvaamisesta 
uudella työstökeskuksella on nyt todellisuutta. 
Valmistuspäällikkö Ville Yli-Jaman mukaan tä-
mä miljoonainvestointi on iso voitto Linnavuo-
ren osavalmistukselle. – Se antaa uskoa tu-
levaan!

2-hallin FMS2-osaston laitekanta siis uudistuu, 
kun vuodelta 2002 oleva, järjestelmän vanhin 
työstökone Burkhardt+Weber korvataan uudel-
la, saman tehtaan laitteella. Uusi kone on mal-
limerkinnältään MCX-800 ja on samanlainen 
kuin BW1, 2, 5 ja 6.

– Korvausinvestointi tehdään, jotta saam-
me pidettyä järjestelmän kilpailukykyisenä 
ja valmiina tulevaisuuden haasteisiin, toteaa 
Yli-Jama. 

Linnavuoreen tuleva kone tehdään BW:n 
tehtaalla Saksan Reutlingenissa. Tehdashy-
väksyntä laitteelle tehdään ensi vuoden ke-

säkuun lopussa. Kone tulee moottoritehtaal-
le heinäkuun alussa 2018 ja se pitäisi olla Vil-
len mukaan täydessä iskussa siis ensi vuoden 
syyskuun alussa.

Yli-Jama kertoo, että uuden työstökoneen 
hankinta oli pitkän ”vääntämisen” tulos. 

– Jokaiselle investoinnille on nimittäin las-
kettava alle kolmen vuoden takaisinmaksuai-
ka ja korvausinvestoinnin kohdalla se on yleen-
sä aika vaikeata. Vanhan koneen laaduntuotto-
kyky on kuitenkin niin huono, että se soveltuu 
vain osaan työvaiheista.

LOISTAVAA TIIMITYÖTÄ

Ville kiittää tuotannonkehitysinsinööri Petri 
Muurikaista projektin vetovastuusta. 
– Petri saa hyvän taustatuen FMS2:n työnteki-
jöiltä eli loistavaa tiimityötä siis. 

– Muutenkin FMS2 on suuressa roolissa 
joustavuutensa ansiosta. Normaalisti yksikös-

sä koneistetaan 3-, 4- ja 6-sylinterisiä sylinte-
riryhmiä. 

– Joustavuus on erittäin tärkeätä myös sik-
si, että AGCO:n tärkeimpiä tuotannon mittareita 
on tällä hetkellä ns. kapasiteetin käyttöaste. 
Jos meillä tuotantomäärät lähtisivät jostain 
syystä laskuun niin joustavassa järjestelmässä 
voimme suhteellisen vaivattomasti alkaa ko-
neistamaan aivan muita komponentteja, sa-
noo valmistuspäällikkö.

– Viime vuosina tuotanto on kehittynyt hui-
masti, ja sekä tuotantomääristä että laadus-
ta voi olla ylpeä, sanoo Ville. Hänen mukaansa 
kaikki osaston parannukset ovat osaavien ko-
neistajien ja työnjohtajan käsialaa. 

– Olemme vihdoin päässeet tilanteeseen, 
missä tulipalojen sammuttamisen sijaan voim-
me keskittyä ongelmien ennaltaehkäisyyn ja 
asioiden jatkuvaan parantamiseen. 

– Seuraavaksi investointivuorossa on BW4, 
mutta sen aika ei ole vielä ensi vuonna, sanoo 
Ville Yli-Jama.

Uusi FMS2:n työstökone tulee Burkhardt+Weberin tehtaalta Saksan Reutlingenista.  

Ville Yli-Jama:

”Tämä miljoona-
investointi 
on iso voitto 
Linnavuoren osa-
valmistukselle.”
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Joka toinen vuosi järjestettävä maatalous-
konemaailman näyttäytymispaikka nume-
ro yksi – AGRITECHNICA järjestettiin pe-
rinteikkäästi marraskuussa Saksan Han-
noverissa.Tarjolla oli tuttuun tyyliin tolku-
ton määrä maatalouskonerautaa, -softaa 
ja -osaamista. Messualue käsitti 22 erillis-
tä hallia, joista yksi oli lähes pelkästään 
AGCO:n tuotteille. AGCO Power siellä seas-
sa jalokivenä.

Perinteen mukaisesti työkonevalmistajat palki-
taan mitalein hyvistä saavutuksista, niin tällä-
kin kertaa. Valtra T254 puhdisti palkintopöydän 
vuoden traktorina, parhaana muotoiluna ja vuo-
den työkoneena – ja luonnollisestikin meidän 
moottorilla varustettuna! 

AGCO:n uusi IDEAL-puimuri palkittiin inno-
vaatiokisassa hopeamitalilla. Kuvassa olevas-
sa Class 7 -tason puimurissa on meidän valmis-
tama 7-sylinterinen moottori. Spesiaalitraktori-

sarjassa Fendtin 200-sarja meidän 33-mootto-
rilla palkittiin myös hopeamitalilla.

Sähkötekniikan hypetyksestä huolimatta 
maatalousmaailma nojaa myös tulevaisuudes-
sa dieselmoottoriin voimanlähteenä. Joitain 
hybridi- ja täyssähkösovelluksia messuilla oli 
nähtävillä, mutta dieselin syrjäyttäjiksi niistä ei 
aikoihin vielä ole. Oikeastaan radikaalein ha-
vaittu trendimuutos messuilla oli saksalaisten 
esittelijöiden luopuminen kravateista! 

Maailman suurin maatalouskonemessu – AGRITECHNICA 2017

AGCO Power loisti jalokivenä Hannoverissa

Uusi IDEAL-puimuri 98AWF:llä.Valtra T254 oli näyttelyn palkintorohmu.

Miljoonas moottorimme oli sinivalkoisena osastomme ytimenä.

TEKSTI JA KUVAT: JARNO RATIA

AGRITECHNICA 2017
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Piipon Petteri on uusi mies Linnavuoressa, 
mutta vanha tuttu Suolahden tehtaan väel-
le. Miehen tietotekninen asiantuntemus on ol-
lut valtralaisten käytössä jo vuodesta 2005 
lähtien. Oikeastaan ennenkin, sillä aikaisem-
min, kun Piippo työskenteli traktoritehtaan 
tuotekehityksen järjestelmäpuolella, hän tar-
josi jo silloin IT-taitojaan talon tarvitsijoille.
 Nyt Petteri Piippo johtaa AGCO:n uutta Suo-
men IT-organisaatiota, johon on yhdistetty 
AGCO Powerin ja Valtran IT-toiminnot. 

Moottoritehtaan IT-organisaatiossa toimii Pette-
ri mukaan lukien kuusi henkilöä ja Valtran pääs-
sä 13. Suolahdesta käsin huolehditaan kaikis-
ta eri puolilla Suomea toimivista Valtran myyn-
tipisteistä. 

Kohti globaalia yhdenmukaisuutta

– Omistajamme toive on harmonisoida IT-toimin-
not täällä Suomessa niin, että voimme hyödyn-
tää yksiköiden välistä yhteistyötä. Samankaltai-
nen kehitys on käyty läpi jo muun muassa Sak-
sassa ja Ranskassa. 

– On luonnollista, että AGCO:ssa halutaan 
yhdenmukaistaa koko konsernin IT-toiminto-
ja ja ottaa yhteiset työkalut myös tällä alueel-
la käyttöön.   

Service Now

– Ajankohtainen juttu on myös uusi työkalum-
me Service Now,  jonka avulla on tarkoitus rat-
kaista AGCO:n järjestelmiin liittyviä ongelmia ja 
tehdä tukipyyntöjä. Lisäksi työkalun avulla voi-
daan tehdä globaalisti pyyntöjä käyttöoikeuksis-
ta ja laitehankinnoista, hakea muutoksia ja pa-
rannuksia järjestelmiin sekä raportoida kaiken-
kattavasti ongelmista.

DigiDigiDigi

IT-mies ei olisi IT-mies ellei puhe kääntyisi di-
gitalisointiin. 
 – Me haluamme näiden osastojemme ja 
osaamisemme myötä hoitaa tietenkin IT-pe-

rusasiat mahdollisimman hyvin ja kustannuste-
hokkaasti. Sovelluspuolella haluamme vahvis-
taa tukeamme uusiin digitaalisiin hankkeisiim-
me. Toimintaperiaatteenamme on olla kaikille 
yksiköille todella kustannustehokas liiketoimin-
nan kumppani. 

– Digipuolella tuloaan AGCO:n Suomenkin 
yksiköihin tekee parhaillaan DCX- eli Digital 
Customer Experience-projekti, joka tulee tarjo-
amaan uusia tehokkaita markkinoinnin ja myyn-
nin työkaluja, joka vie meidät kustannustehok-
kaasti lähemmäksi loppuasiakkaitamme, mah-
dollistaa myyntikanavien paremman hallussa-
pidon ja tarjoaa uuden konfiguraattorin. Digita-
lisoinnin ja etäseurannan avulla tuotteita voi-

daan jo seurata ikään kuin ne olisivat omassa 
laboratoriossamme. 

Petterin mukaan tammikuussa uusitaan Lin-
navuoressa myös puhelinjärjestelmä, joka tar-
koittaa muun muassa käyttäjälle enemmän 
ajantasaista tietoa, puhelinkeskukselle helpom-
paa toimintaa ja paljon matkustaville mahdolli-
suuden soittaa ulkomailta tietokoneen kautta 
IP-puheluja huomattavasti nykyistä edullisem-
min ja vaivattomammin. 

– Uuden puhelinjärjestelmän hyödyntämi-
nen tulee vaatimaan  käyttäjältä vain uuden 
ohjelman lataamista älypuhelimiin, kertoo 
IT-päällikkö Petteri Piippo. Vastaava järjestel-
mä on jo otettu käyttöön Valtralla. 

AGCO SUOMI IT-ORGANISAATIO
TEKSTI JA KUVA: ULLA AURIO

Petteri Piippo vetää AGCO Suomen IT-organisaatiota

Vauhdikkaasti ja varmasti digitielle
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PALVELUSVUOSIPALKITUT
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA

75 agcolaista palkittiin palvelusvuositilaisuudessa

Yksi Linnavuoren moottoritehtaan vuosittaisia perinteitä on palkita pitkän työuran 
tehtaassa tehneet henkilöt. Juhlava palkitsemistilaisuus järjestettiin tänä vuonna 
marraskuun lopussa. Palvelusvuosilahjan sai kaikkiaan 75 agcolaista.

 Palvelusvuosipalkituista pisimpään eli 40 vuotta ovat työskennelleet moottori-
tehtaassa Pekka Hjon ja Olavi Honkala. 30 vuoden työrupeama on takanaan 
Jarmo Hakalalla ja Erkki Pulakalla.

Alla kaikki palkitut kertyneiden työvuosien mukaan:

40 työvuotta
Pekka Hjon 
Olavi Honkala

30 työvuotta
Jarmo Hakala
Erkki Pulakka

20 työvuotta
Kari Aaltonen
Mika Alhajärvi
Sami Arala
Kimmo Franttila
Sirpa Grönroos
Matti Helminen
Janne Ihainen
Seppo Järvinen
Timo Kailio
Kari Kallio
Janar Kubu

Suurin osa palvelusvuosipalkituista oli vastaanottamassa palkintojaan juhlavassa kahvitilaisuudessa Vuorenhovilla marraskuun lopussa. Puheen palkituille piti toimitusjohtaja Juha Tervala ja hänen kanssaan palkinnot jakoi HR spesialisti Marika Koponen. Vasemmalla sivulla 20 vuotta palvelleet henkilöt ja oikealla 10-vuotisesta työstä palkitut.

Pekka Hjon ja Olavi Honkala (kuvassa oik.) ovat työskennelleet 
moottoritehtaassa jo yli 40 vuotta. Jarmo Hakala (kuvassa vas.) 
sekä Erkki Pulakka saivat vastaanottaa puolestaan palvelusvuo-
sipalkkion yli 30 vuotta kestäneestä työurastaan.

Harri Kurhela
Toni Lehtimäki
Jani Luhtamaa
Keijo Markkula
Tommi Mattila
Jari Meinander
Jari Meriläinen
Pasi Myllymäki
Jari Nieminen
Leena Palo
Janne Panttila
Ville Peltola
Petri Puurunen
Juha Randell
Harri Ruponen
Teppo Saari
Janne Saksala
Mika Sinkkilä
Hannu Siro
Jouni Stranius
Jarkko Takala

Hannu Tapio
Van Thanh Tran
Tomi Virola
Janne Virtanen
Mikko Yli-Kovanen

10 työvuotta
Pasi Alho
Sami Frosterus
Ari Grönlund
Mika Halonen
Eija Hindberg
Timo Honkanen
Mika Järvenpää
Johanna Jääskeläinen
Jarmo Kalin
Mikko Kaunismäki
Albert Kelkka
Kimmo Kemppainen
Tero Kortelainen

Kim Käki
Varpu Käyrä
Petri Laakkonen
Markku Land
Mika Lehtonen
Janne Lähteenmäki
Riku Marttila
Tommi Mäkelä
Veli-Matti Oikarinen
Mika Outavaara
Mikko Piiroinen
Anni Pylkki
Markus Saarinen
Tomi Sipiläinen
Jesse Sumanen
Panu Tolonen
Mikko Uosukainen
Hanna Uusitalo
Arto Veijola
Touko Ylinen
Ville Ylinen
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75 agcolaista palkittiin palvelusvuositilaisuudessa

Suurin osa palvelusvuosipalkituista oli vastaanottamassa palkintojaan juhlavassa kahvitilaisuudessa Vuorenhovilla marraskuun lopussa. Puheen palkituille piti toimitusjohtaja Juha Tervala ja hänen kanssaan palkinnot jakoi HR spesialisti Marika Koponen. Vasemmalla sivulla 20 vuotta palvelleet henkilöt ja oikealla 10-vuotisesta työstä palkitut.
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Diplomi-insinööri Jussi Immosta voi hyvällä 
syyllä kutsua paluumuuttajaksi. Hän työs-
kenteli nimittäin tuotekehitysosastolla val-
mistumisensa jälkeen yli seitsemän vuotta, 
lähti sitten talosta uusien haasteiden pariin, 
mutta tuli lyhyeksi jääneen ”sivuhypyn” jäl-
keen takaisin moottoritehtaalle.
 – Takaisin minua veti suuri kiinnostukseni 
moottoreihin, ja myös se, että täällä talossa 
innostus alaani eli simulointia kohtaan oli ko-
honnut. 
 – Tavoitteeni on, että simuloinnilla saatai-
siin ennakoitua mekaaniseen puoleen liitty-
viä laatuongelmia ja lopulta karsituksi laa-
tuongelmat minimiin. 

Simulointiin perehtynyt ja siihen kouluttautunut 
sekä vahvasti orientoitunut Jussi Immonen ker-
too havainneensa, että hänen lähtöönsä vaikut-
taneita tekijöitä oli sittemmin kehitetty Linnavuo-
ressa merkittävästi. – Totesin myös, että aika-
naan antamani palaute oli otettu rakentavana 
kritiikkinä vastaan. Tämä kertoo mielestäni joh-
don arvostuksesta työntekijöitä kohtaan ja myös 
halusta kehittää työntekijöiden olosuhteita. Ha-
lusin siis palata.

– AGCO Powerilla on nyt osaava simulointi-
ryhmä, jossa meillä kaikilla on keskenämme hy-
vä keskusteluyhteys. 

Alkujaan, eli silloin yli seitsemän vuotta sit-
ten, Jussi kertoo tulleensa Linnavuoreen pian val-
mistumisen jälkeen. Jyväskylässä 2-vuotiaasta 
asti asunut Immonen opiskeli ennen Linnavuo-
reen tuloa Tampereen teknillisessä yliopistossa 
konetekniikkaa.

– Lopputyössäni simuloin Wärtsilän kierto-
kangen frettingväsymiseen liittyvää säröilyriskiä. 
Siitä syntyi innostus sitten moottorisimulointei-
hin. Ehdotinkin silloiselle suunnittelupäällikölle 
Ismo Hämäläiselle, että myös Linnavuoressa voi-
taisiin aloittaa mekaniikkaan liittyvät simuloinnit. 

Toimittaja heikoilla jäillä

Ja mitä se simulointi sitten on? Kun tämän ky-
symyksen esittää matemaattisesti lahjakkaal-
le huipputaitajalle, tuntee toimittaja olevansa 
enemmän kuin heikoilla jäillä. Onneksi Jussi on 
leppoisa älykkö, joka ymmärtää hyvin haastatte-
lijansa epävarmuuden. En kuulemma ole ainoa, 
joka ei simuloinnista paljoja käsitä.

Keskustelumme on huomattavasti turvalli-
semmalla maaperällä siinä vaiheessa, kun pu-
humme Immosen perheestä ja Jussin ilosta ol-
la äskettäin kuusi vuotta täyttäneen tyttären isä. 

Asiaa tuntemattomalle vaikeasti aukeava si-
mulointi moottoritehtaassa selviää kohta, mutta 
sitä ennen vielä pieni pala Immosen Jussin työn 

ulkopuolista arkea. – Perhe on ykkönen, mutta 
pelaan vapaa-aikanani myös pokeria sekä sul-
kapalloa, käyn kuntosalilla ja lisäksi harrastan 
sijoittamista.

Mutta mitä siis on 
simulointi moottoritehtaassa?

– Se on todellisuuden kuvaamista matemaattis-
ten mallien avulla, ja mallit pohjautuvat tieteelli-
sesti tutkittuihin fysiikan ilmiöihin. Mallit raken-
netaan ja ratkaistaan tietokoneella käyttämällä 
siihen suunniteltuja laskentaohjelmia. 

Oikealla simulointistrategialla ja oikealla re-
surssimäärällä voidaan vaikuttaa testauksen 
jatkuvaan ylikuormitukseen siirtämällä fyysistä 
testaamista virtuaaliselle puolelle. Lisäksi virtu-
aalisilla malleilla saadaan optimoitua moottorin 
designia tarkemmin ja tehokkaammin kuin pel-
källä testauksella.

– Rakenteellisella puolella väsymis-, vuoto- ja 
värähtelyongelmat voidaan suurilta osin ennakoi-
da simuloinnilla. Virtauslaskennalla voidaan en-
nakoida moottorin jäähdytysongelmia ja esimer-
kiksi optimoida imu- ja pakosarjojen geometrioi-
ta tasaisemmin virtaaviksi, kertoo Jussi. 

Immosen mukaan palamissimuloinnilla löy-
detään testausta nopeammin ideaali palotilan 
muoto ja performance-simuloinnilla voidaan ha-
kea moottorin suorituskykyyn vaikuttavia tren-
dejä ja sitä kautta pienentää merkittävästi tes-
tausmatriiseja. 

– Edellinen ei kuitenkaan vähennä testauk-
sen merkitystä, vaan tehostaa toimintaa niin, et-
tä tuote on hyvä jo testaukseen tullessa ja vielä 
parempi fyysisten testien jälkeen. Näin laatu pa-
ranee ja tuotekehitysaika lyhenee. 

Simulointitulokset pystytään siis Jussin mu-
kaan validoimaan moottorista tehdyillä mittauk-
silla. Esimerkiksi simuloidut värähtelyvasteet voi-
daan mitata kiihtyvyysantureilla, simuloidut ra-
kenteen jännitykset voidaan mitata venymäli-
uskoilla ja simuloidut lämpötilat voidaan mitata 
lämpötila-antureilla. 

– Jos validoinnissa löytyy merkittäviä eroja 
simulointiin, selittyy se joko epäfysikaalisella si-
mulointimallilla tai sillä, että simuloinnissa ei ole 
osattu ottaa huomioon kaikkia oleellisia fysiikan 
ilmiöitä, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Yksi 
syy voi olla myös virheellisesti tehty mittaus tai 
mittaussuunnitelma. 

– Uskottava simulointi vaatiikin jatkuvaa teo-
reettista tutkimusta ja menetelmien ymmärtä-
mistä ja kehittämistä, toteaa modernin simuloin-
titekniikan avulla AGCO Powerin moottoreita 
huippuunsa tuotekehittävä Jussi Immonen.

TEKSTI: ULLA AURIO/JUSSI IMMONEN  | KUVA: ULLA AURIO

SIMULOINTI

Parantuneet simulointimahdollisuudet
kutsuivat Immosen Jussin takaisin tehtaaseen
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AGCO Powerin vetovoimatekijät lisäävät kiinnostavuutta
Moni ei talouden taantumavuosina uskonut, 
että Suomessa voisi olla hetken päästä pula 
työvoimasta. Niin kuitenkin kävi. Tekijöiden pu-
laloukkuun putoaminen on ollut lähellä myös 
AGCO Powerissa, sillä niin moni yritys Pirkan-
maalla kilpailee tällä hetkellä samoista ha-
kijoista. 
 – Meidän tarpeemme on ollut löytää tänä 
vuonna kaikkiaan 150 uutta tekijää, osa mää-
räaikaisiin ja osa vakituisiin työsuhteisiin. Ihan 
siihen määrään saakka emme tainneet pääs-
tä, mutta onneksi kuitenkin hyvin lähelle tar-
velukuamme, kertoo henkilöstöjohtaja Petri 
Laakkonen.  

– Suurin osa uuden väen tarpeestamme kohdis-
tuu moottorien kokoonpano-osastoihin. Mutta 
myös muihin tehtäviin on tarvittu uusia ihmisiä.

KOULUTUSLUPAUS

Moottoritehtaalle on tuoreessa työnhakupro-
sessissa onneksi käynyt suhteellisen hyvin. Vain 
muutama paikka on vielä täyttämättä.

Ja miksi on käynyt hyvin? Ehkä yksi syy on-
nistumiseen on ollut AGCO Powerin monissa ve-
tovoimatekijöissä. 

– Se tietoisuus meistä on ainakin levinnyt, 
että koulutamme kokoonpanijat ammattiin. Sen 
jälkeen heille voi parhaimmillaan aueta tehtaas-
sa vaikka miten nousujohteinen ura, toisille elä-
mänsä ensimmäinen ja toisille alan vaihdoksen 
myötä kokonaan uusi ammattipolku. 

MONTA PLUSSAA YHDESSÄ

Yksittäiset vetovoimatekijät eivät AGCO Poweris-
sa ole mammuttikokoisia. Mutta…. – Näyttää 
siltä, että AGCO Powerin lukuisat henkilöstöön 
kohdistuvat edut muodostavat yhdessä sen ison 

plusmerkin, jonka ansiosta pärjäämme kohtuul-
lisen hyvin kiristyneillä rekrytointimarkkinoilla.

Petri Laakkonen kertoo huomanneensa, et-
tä moottoritehdas on muun muassa vetänyt ta-
kaisin henkilöitä, jotka ovat jo kertaalleen läh-
teneet pois Linnavuoresta. – Huonoon taloon 
ei yleensä palata. Mutta tänne moni palaa. Kyl-
lä kai sekin jotain hyvää meistä kertoo, sanoo 
henkilöstöjohtaja. 

LUETTELO ON PITKÄ

– Kaikki yritykset eivät tarjoa työntekijöilleen 
maksuttomia, lämmityspistokkeella varustettua 
autopaikkaa. Linnavuoressa  tarjotaan. Liikun-
ta- ja kulttuuritukea meillä maksetaan 150 eu-
roa vuodessa Smartumin kortin kautta, johon 
henkilö itse sijoittaa 50 euroa. 

– Joululahjoja talossamme jaetaan aina, kun 
siihen on edes vähän taloudellisia resursseja. 
Tänäkin vuonna kaikki saivat pienen paketin, 
huolimatta siitä, että meillä oli iso yhteinen juh-
lamme marraskuussa. 

– Lounaspalveluja järjestävää Eurestia 
tuemme niin, että he voivat tarjota markkina-
tasoa edullisemmat ateriat henkilöstöllemme.  
Kompensoimme myös osastojen kahviauto-
maattien kuluja.  

Petri Laakkonen alleviivaa lisäksi AGCO Po-
werin työterveyspalvelujen laajuutta sekä hyvää 
saatavuutta. – Suurin osa väestämme on jäse-
nenä myös vapaaehtoisessa sairauskassassa, 
jonka kautta voi saada lisäturvaa terveyden yl-
läpitämiseksi. 

– Vanhaan yrityskulttuuriimme perustuvat 
merkittävinä syntymäpäivinä annettavat usean 
sadan euron arvoiset lahjakortit sekä palvelus-
vuosipalkkioiden jakamiset, jolloin pitkään pal-
velleita muistetaan lahjoin hopealusikkasarjas-
ta aina kolmen viikon palkalliseen vapaaseen 

asti,  henkilön palvelusvuosien määrästä riip-
puen, luettelee Laakkonen.

– Kaikille tehtaalaisille olemme järjestä-
neet jo vuosia taukojumppaa. Siitä on kiittämi-
nen Tähtisen Tarjaa, joka on innostanut agco-
laiset osallistumaan ihailtavan aktiivisesti jump-
pahetkiin.

Tehtaan sisällä toimii yhteensä noin 20 eri-
laista harrastusryhmää tai työhuonekuntaa. Ne 
kaikki saavat toimintaansa tukea yritykseltä. 

– Useimmat tukea saavat ryhmät liittyvät ur-
heiluun, mutta on joukossa myös yksi erikoi-
suuskin, nimittäin akvaariokalojen kasvattami-
seen ja hoitamiseen keskittynyt ryhmä. 

– Kun uusi ja hyvä idea löytyy ja ryhmä on 
kasassa, kannattaa toimintaan hakea tukea. 
Määrärahat jaetaan aina alkuvuodesta, ker-
too Petri.

Edellisten lisäksi AGCO Powerissa on mah-
dollisuus saada tukea omaehtoiseen koulutuk-
seen. – Me siis kannustamme tuen kautta vä-
keämme hankkimaan lisäoppia sellaisilta alu-
eilta, jotka tavalla taikka toisella liittyvät teh-
taan toimintaan. Myös valmistumisesta voi saa-
da pienen bonuksen.

– Tehtaassa toimii myös tuottavuuspalkkio-
järjestelmä, eli kun teemme hyvää tulosta ja hy-
viä tuotteita, kaikki saavat siitä bonuksen palk-
kaansa. 

Petri Laakkonen kertoo saaneensa taloon 
tulleilta myös sellaiset kiitokset, että isossa ta-
lossa tietää aina, että palkka tulee tilille ajal-
laan. – Se ei ole kaikissa pienemmissä yrityk-
sissä itsestään selvää.

– Ja onhan täällä moottoritehtaassa edellä 
mainittujen etujen lisäksi tarjolla loistavat työ-
kaverit ja erinomaiset tulevaisuuden näkymät, 
kuittaa AGCO Power Oy:n, yhden Pirkanmaan 
suurimman yrityksen henkilöstöjohtaja Petri 
Laakkonen.

TEKSTI: ULLA AURIO | KUVA: HEIKKI SALOVAARA 

VETOVOIMAA
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Hurtti huumorintaju ja reipas itseironia, ne 
molemmat kävelevät nopeasti kohti, kun am-
mattiutelija asettuu vastakkain Kristiina Re-
von kanssa. 
 – Ai että monesko joulu Linnavuoressa. No 
mones. Kyllä kai sen naamastakin näkee, et-
tä ei tämä ole ihan ensimmäinen joulu näissä 
hommissa.
 Vastustan vastausta. Iloisista kasvoista eivät 
vuodet näy. Jouluja ja vuosia moottoritehtaa-
laisena, niitä Krissellä on kuitenkin takanaan 
riittävän paljon, niin paljon, että ajatuksille löy-
tyy kylliksi kaikupohjaa.

– Kun konttoripäällikkö Erkki Tammisto otti mi-
nut aikanaan töihin, hänellä oli silloisen tavan 
mukaan lupa kysyä mitä vaan, vaikka että ”on-
ko neiti raskaana”. En ollut raskaana ja sain 
paikan.

Tällä hetkellä Krisse toimii tehtaassa HR-asi-
antuntijana. Hänen vastuullaan ovat muun 
muassa kaikki tuotannon rekrytoinnit, joista hän 
huolehtii yhdessä kunkin osaston työnjohtajan 
kanssa. Laaja oppilaitosyhteistyö on sekin Kris-
sen vastuualueeseen kuuluva.

Tämän vuoden loppupuoli on ollut rekrytoi-
jalle kiireinen, sillä varsinkin moottorikokoonpa-
noon on tarvittu paljon uusia vaihetyöntekijöitä, 
sekä määräaikaisiin että vakituisiin tehtäviin. 
Haastatteluja on tehty ja tehdään jatkuvasti. 

– Tilanne ei ole helppo, sillä tekijöistä kilpai-
levat tällä hetkellä monet muutkin tehtaat. On-
neksi usealla hakijalla on tiedossa, että AGCO 
Power on kansainvälinen, monien mahdolli-
suuksien talo. Sekin toivottavasti tiedetään, et-
tä meillä on kilpailukykyinen palkka ja että me 
koulutamme uudet kokoonpanijat vaihe vaiheel-
ta. Moottoritehtaasta voi myös löytää itselleen 
jopa hyvinkin pitkän uran eli jatkuvasti haas-
teellisemmaksi ja palkitsevammaksi muuttuvan 
työn, sanoo Krisse. 

– Tätä paikkoja avoinna -tietoa kannattaa 
mielestäni kaikkien agcolaisten kuljettaa nyt 

eteenpäin, jotta saamme riittävästi hyviä moot-
torintekijöitä taloon.

Työnhakijan profiili

Minkälainen on sitten työnhakija, jonka Krisse 
työnjohtajakumppaneittensa kanssa mielellään 
pestaa juuri nyt avoinna oleviin kokoonpanijoi-
den tehtäviin? 

– Ensisijaista on hyvä asenne, aito kiinnos-
tus tehdä töitä ja avoin halu oppia uutta. Plus-
saa on, jos työkalut ovat ennestään tuttuja. Sii-
nä se on tiivistettynä, sanoo harjaantuneella sil-
mällä hakijoita tarkkaileva Krisse. 

– Paikan voi saada yhtälailla nainen kuin 
mieskin. Ikä ei ole ratkaiseva. Ja aikaisemmilla 
opinnoillakaan ei ole näissä hauissa niin suur-
ta merkitystä, koska koulutamme kokoonpani-
jat itse, Krisse kertoo. – Ratkaisevinta on siis 
se asenne.

Rekrytoija Repo palaa vielä keskustelussa 
moottoritehtaan vetovoimatekijöihin. Yhdeksi sel-
laiseksi hän mainitsee muun muassa juuri vietetyt 
talon yhteiset suuret syntymäpäiväjuhlat. 

– 75-vuotisjuhla oli yritykseltämme iso inves-
tointi ja suuri satsaus, mutta se kannatti ilmisel-
västi tehdä, sillä niin paljon juhla on tuottanut 
meille kaikille iloa ja poikinut sadoittain positiivi-
sia jälkimainintoja. Yhteishenki sai Rosendahlis-
ta merkittävän lisäpotkun, sanoo Kristiina, joka 
oli yksi juhlatoimikunnan jäsenistä.

Stressitön joulu

Jouluun Revon perheessä suhtaudutaan aina 
hyvin rennosti. – Meillä tehdään joka vuosi kevyt 
siivous noin viikko ennen joulua. Kaupan soseis-
ta saatan paistaa jonkun laatikon, ehkä leipasta 
kakun ja itse juhlaa varten valmistamme tieten-
kin kinkun. Minkäänlaiselle joulustressaukselle 
en anna pientäkään mahdollisuutta.

– Tapanamme on lähteä koko perheen 
kanssa joulua edeltävänä viikonloppuna joulu-
karkuun. Se tarkoittaa viikonloppumatkaa mil-
loin Helsinkiin, Turkuun, tai Tukholmaan, jos-
kus Tallinnaan, aina kuitenkin johonkin koh-
tuullisen lähellä olevaan kaupunkiin, jossa on 
joulutori. 

– Näillä matkoilla nautimme mutkattomas-
ta ja kiireettömästä yhdessäolosta, joka jo si-
nällään on lahja meille kaikille. Matkasta, näke-
mästämme ja kokemastamme pakkaamme sit-
ten evääksi joulutunnelman ja sen kanssa pa-
laamme kotiin. Siivoukset saavat odottaa. Sam-
mutamme valot, panemme kynttilät palamaan 
ja vietämme stressittömän joulun.

– Joulusiivouksenhan voi tehdä sitten vaik-
ka keväällä, kun on jo vähän valoisampaa, sa-
noo Kristiina Repo ja toivottaa kaikille agcolai-
sille OIKEIN HYVÄÄ JOULUA! 

Kiireisestä rekrytoijasta joulukarkulaiseksi 

TEKSTI JA KUVA: ULLA AURIO

ASENNE RATKAISEE

”Moottoritehtaasta voi myös löytää 
itselleen jopa hyvinkin pitkän uran 
eli  jatkuvasti haasteellisemmaksi ja 
palkitsevammaksi muuttuvan työn.”

”Ensisijaista on hyvä asenne, 
aito kiinnostus tehdä töitä ja 
avoin halu oppia uutta.”

”75-vuotisjuhla oli yritykseltämme iso 
investointi ja suuri satsaus, mutta se 
kannatti ilmiselvästi tehdä, sillä niin pal-
jon juhla on tuottanut meille kaikille iloa 
ja poikinut sadoittain positiivisia 
jälkimainintoja.”
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Linnavuoren TPK lähtee myös ulkopuolisiin hä-
lytystehtäviin. Tänä vuonna hälytyksiä kerty-
nee reilut 80.

Pukukopit seisovat vierivieressä tehdaspalo-
kunnan tiloissa. Siniset takit ja keltaiset kypä-
rät ovat siistissä rivissä.

– Tehdaspalokuntia on nykyään aika vähän. 
Tehtailla on suojeluryhmiä, mutta ei suoranais-
ta paloasematoimintaa, kertoo Linnavuoren 
TPK:n palokunnanpäällikkö Jani Moilanen.

Jani selittää, että kaikkialla työnantaja ei 
välttämättä katso toimintaa hyvällä, sillä se 
vie aikaa. Aikaa ei kulu ainoastaan hälytyksiin, 
vaan treenatakin täytyy, jotta tietotaito ja päte-
vyys tehtävään säilyvät.

Palokunta sijaitsee AGCO Powerin pää-
portin tuntumassa Linnavuoressa. TPK toimii 
AGCO Powerin ja Patrian tehdaspalokuntina, 
mutta myös pelastuslaitoksen sopimuspalo-
kuntana. Lisäksi palokunnalla on oma ensi-
vasteosasto, ja TPK lähtee myös ensivasteteh-
täviin.

Tehtaalta tulevat hälytykset ovat tavalli-
sesti paloilmoituksia. Tehdashälytyksiä tu-
lee vain viidestä kuuteen vuodessa. Kuiten-
kin pienikin sähkömoottoripalo voi sytyttää 
ison tulipalon.

– Tehdasalue on kuitenkin korkeariskinen 
paikka. Yksi tulipalo voi riittää tuhoamaan kai-
ken. Lisäksi tehtailla työskentelee paljon po-
rukkaa ja sairauskohtauksen riski on suuri. 
Sen vuoksi ensivastetoiminta on tärkeää, Ja-
ni Moilanen sanoo.

– Lisäksi tietyt paikat tehtaalla ovat sel-
laisia, että jos tulipalo syttyy, tekeminen lop-
puu. Kun yksi osa halvaantuu, tekeminen py-

sähtyy koko tehtaalla. Kyseessä on kuitenkin 
700−800 ihmisen työpaikka.

TPK:n tärkein tehtävä on ihmisen pelasta-
minen. Palokunta lähtee hälytyksiin myös teh-
dasalueen ulkopuolelle, pääasiassa Linnavuo-
ren ja Siuron alueille. Tänä vuonna ulkopuoli-
sia hälytyksiä oli marraskuun puoliväliin men-
nessä tullut 70.

Palokuntaan kaivataan 
lisää työntekijöitä

Linnavuoren TPK kaipaa joukkoihinsa täyden-
nystä, sillä aktiivisten porukka on tällä hetkellä 
melko pieni. Toimintaan voi tulla mukaan kuka 
tahansa, joka haluaa kehittää itseään, ja jolla 
on hyvä motivaatio.

– Supernainen tai -mies ei tarvitse olla, kun-
han on motivoitunut, Jani sanoo.

– Oman työn ohessa suoritettavat koulutuk-
set ja perehdyttäminen vievät aikaa. Harjoituk-
siin pääse heti mukaan.

Tehtaiden henkilökunnan lisäksi palokun-
taan kuuluu parikymmentä ulkopuolelta tulevaa 
henkilöä ja jokaiselle maksetaan työstä palkkaa. 
TPK:ssa toimii tällä hetkellä viisi naista. Toimin-
taan ei ole ikä-, paino- tai pituusvaatimuksia, 
kunhan on perusterve.

Tehtävät ovat hyvin erilasia ja TPK koulut-
taa toimintaan osallistuvat. Erilaisista taustois-
ta on hyötyä, sillä esimerkiksi lähihoitajat pää-
sevät heti mukaan ensivastetoimintaan.

– Erilaiset taustat ovat rikkaus ja hyödyk-
si. Esimerkiksi timpuri tietää, miten talo on ra-
kennettu, ja siitä on apua rakennuspalon sat-
tuessa.

Tehdaspalokunta kaipaa uutta väkeä

TEHDASPALOKUNTA
TEKSTI: IDA KANNISTO |KUVAT: EERO MÄKINEN JA IDA KANNISTO

Linnavuoren TPK:n palokunnan päällikkö Jani 
Moilasen mukaan ei tarvitse olla supermies tai 
-nainen, jotta voi liittyä palokuntaan. Hyvä mo-
tivaatio rittää.
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LAATUNURKKA
TEKSTI: TOMI LAHDENRANTA, Quality Manager

Kuvassa osa 
Mittahuoneen 
porukasta 
Pyry Saario (vas.), 
Sirpa Grönroos, 
Leena Palo, 
Jorma Luukkanen 
ja Tomi Lahden-
ranta.

Tiedätkö mikä on tuo monelle tuntematon nurk-
ka 1-hallissa, missä työntekijät puhuvat keske-
nään outoa kieltä? Avaruuskääntö, tasokään-
tö, nollapiste, suuntavektorit, jörrikarva, hutoi-
piste, jne. Yksi työnjohtaja toivoikin joskus, et-
tä olisimme jääneet sinne avaruuteen emme-
kä olisi koskaan palanneet. Aina olemme kui-
tenkin takaisin tulleet, vaikka laskeutuminen ei 
olekaan ihan aina mennyt nappiin.

Ensimmäinen koordinaattimittauskone tu-
li meille jo vuonna 1983 ja silloin sitä ihmetel-
tiin ja pelättiin kovasti. Ajateltiin, että kelvollisia 
kappaleita ei enää voida ollenkaan valmistaa. 
Mittakoneiden tarkkuudet ovat luokkaa 0,001 
millimetriä ja tuollaisten tarkkuuksien saavutta-
minen kappaleissamme tuntui mahdottomalta. 
Mittahuone olikin tuolloin tarkoin varjeltu paik-
ka, minne oli asetettu ”pääsy kielletty” -mer-
kit oviin. Siihen ainoaan ikkunaankin ripustet-
tiin toisinaan näköesteet, kun oikein salaisia 
osia mitattiin. 

Kuinka paljon on tuo mystinen myy-millimet-
ri? Voimme ajatella, että tavallinen paperiliitin 
on 0,8 mm, neula 0,6 mm ja hius 0,05 mm 
ohut. Yksi mikrometri 0,001 mm on jo todel-

la pieni mittayksikkö. Moni onkin ihmetellyt mi-
hin mittahuoneessa sitten tarvitaan niin monta 
rullamittaa. Totta tosiaan joskus jonkun mitan 
todentamiseen riittää pelkkä rullamitta. Hyvin 
meidän moottorimme osat täyttävätkin nuo ala-
ti kasvavat tarkkuusvaatimukset. Meidän teh-
tävämme tarkastamossa onkin huolehtia, että 
kaikki osat ovat suunnitelijoiden piirtämien ku-
vien mukaisia.

Mittaamme mittakoneilla kolmessa vuoros-
sa kaikkia itse valmistamiamme osia kuten sy-
linteriryhmiä, sylinterikansia, hammaspyöräko-
teloita ja varsinkin hammaspyöriä. Hammas-
pyöriä valmistuu 1-hallissa yli miljoona vuodes-
sa ja niitä varten meillä onkin ihan omat mitta-
koneet. Heti virheellisen tuotteen havaittuam-
me viemme viestin välittömästi tekijälle, jotta 
hän voi tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Mittaamme säännöllisesti myös talon ulko-
puolisia osia ja kirjoitamme niistä tarvittavat 
mittauspöytäkirjat. Kaikkien käsimittavälinei-
den kalibroinnit ja huollot kuuluvat myös meil-
le. Niistä huolehditaan työkaluvaraston yhtey-
dessä olevassa kalibrointihuoneessa. Jokai-
sen mittavälinettä käyttävän tulee huolehtia, 

että kalibrointi on ajan tasalla ja käyttö asian-
mukaista.

Mittaamme myös paljon yksittäisiä kappa-
leita, joita meille lähetetään vaikkapa joltakin 
työstökoneelta huollon yhteydessä. Protopajal-
ta tulee meille myös runsaasti mitattavaa tule-
vaisuuden moottoreita kehitettäessä. Näiden 
kappaleiden mukana on tultava erillinen mit-
taustilaus, jonka kaikki löytävät Sinetistä koh-
dasta laatu/mittauspalvelut/mittaustilauslo-
make. Tämä nopeuttaa huomattavasti mittauk-
seen kuluvaa aikaa, kun kaikki tarvittava tieto 
on heti saatavilla.

Poiketkaahan ohikulkiessanne kurkkaa-
massa, miltä näyttää tehtaan parhaiten valais-
tu ja ilmastoitu tila. Koordinaattimittakoneista 
ei kovin moni ole ennen kuullut ja vielä vähem-
män nähnyt. Suurin mittakoneemme painaa yli 
14 tonnia ja sen kivi on tullut Etelä-Afrikasta 
asti. Kerromme mielellämme lisää toiminnas-
tamme ja mahdollisuuksista, mitä monet mitta-
laitteet mahdollistavat. Samalla pyrimme puhu-
maan ymmärrettävästi, vaikka innostuessam-
me saatammekin olla taas avaruudessa teke-
mässä sitä kuuluisaa avaruuskääntöä.

Pisteitä avaruudessa
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Carlos juoksee 
kelillä kuin kelillä 

Myös AGCO Powerin tehtaalla Linnavuo-
ressa työskentelee muutama triathloniin 
hurahtanut. Laji on kova, mutta monipuo-
linen.

Triathlonharjoittelu Suomen talviolosuhteis-
sa vaatii luonnetta. Project Coordinaattorina 
AGCO Powerilla työskentelevä Carlos Soa-
res aloitti työt Linnavuoressa edelliskesänä. 
Hän kertoo nyt jo tottuneensa pakkassäihin.

– Viime talvena harjoittelu tuntui koval-
ta, mutta nykyään lähden juoksemaan ke-
lillä kuin kelillä.

Carlos kertoo uineensa paljon jo nuore-
na. Lisäksi hän pyöräili usein asuessaan vii-

si vuotta Kiinassa ennen Linnavuoreen tu-
loa.

– Taustaa oli kaikista lajeista. Kiinassa 
osallistuin myös juoksukilpailuihin, joskus 
myös Juha Tervalan kanssa.

– Haastoin itseni ja asetin tavoitteeksi, 
että jonain päivänä lähden kilpailuun. En-
simmäiseen kisaan osallistuin Linnavuo-
ressa. Se oli katastrofi, sillä aikaisemmin 
olin tottunut uimaan vain altaassa. Lisäk-
si kilpailun ajan satoi ja ilma oli kylmä, eli 
pahin mahdollinen aloitus.

Innostus ei kuitenkaan jäänyt siihen, 
vaan Carlos kertoo jääneensä koukkuun: 
monipuolinen harjoittelu ei ole koskaan tyl-
sää.Carloksen tähtäimessä on triathlonin 

Ironman-kilpailu ensi vuonna Virossa.

THRIATLON

CREDITS: FINNTRIATHLON -
BULLSEYE PHOTOGRAPHY

TEKSTI: IDA KANNISTO

Jatkuu sivulla 22

Millaisia ajatuksia sana herättää? Veikkaanpa, 
että moni ajattelisi tämän asian kierrättämisenä. 
Sitä se ei kuitenkaan ole. Kierotalous on tiivistet-
tynä resurssien säilyttämistä kierrossa silloinkin 
kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. 

Kierrätyksellä yritetään etsiä tapoja hyödyn-
tää jo syntynyttä jätettä. Kiertotaloudessa taas 
tavoitteena on lähtökohtaisesti suunnitella ja val-
mistaa tuotteet niin, että ne tehdään luonnonva-
roja mahdollisimman paljon säästäen ja siten, 
että ne kestävät käytössä mahdollisimman pit-
kään. Kiertotaloudessa myös yksi tärkeä asia on 
palvelut, esim. huoltopalvelut. Itse asiassa kierto-
talous onkin toimintatapojen muutos, eikä niin-
kään erillinen talous vaikka sana niin antaisi ym-
märtää. 

Uskon etten ole ainoa, jota turhauttaa tänä 
päivänä tavaroiden luokattoman huono laatu. 
Muovista tilpehööriä tuputetaan joka suunnas-
ta, enkä edes viitsi aloittaa keskustelua vaikka-
pa vaateteollisuuden ongelmista. Tavaroiden pi-
täisi olla korjattavissa ja osien vaihdettavissa. Ny-
kyään ei ole erikoista, että uusi tuote tulee hal-
vemmaksi ostaa kuin korjata rikkinäinen.

AGCO Powerilla onkin jo nyt kiertotalouden pe-
riaate hallussa. Tuotteemme ovat kestäviä, kor-
jattavia ja tuotekehitys suunnittelee parannuk-
sia jatkuvasti. Pärjäämme siis tälläkin saralla. Sil-
loin kun tulin taloon kymmenen vuotta sitten, tu-
tustuin myös tehtaamme vaihtomoottoritoimin-
taan, ja tämä oli silloiselle keltanokalle iloinen yl-
lätys. Miten hienoa on, että meillä annetaan käy-
tetyille moottoreille uusi elämä, ja moottoriin ai-
koinaan käytetyt luonnonvarat jatkavat edelleen 
kiertokulkuaan.  

Miksi kiertotaloudesta ei kuitenkaan ole pu-
huttu enemmän, vaikka kyseessä on elinolosuh-
teidemme säilyttämisen kannalta tärkeä asia? 
Tämä asia, niin kuin moni muukin, on yksi istu-
van hallituksemme kärkihankkeista. Kirjaimelli-
sesti hanke kuuluu: ”3. kiertotalouden läpimur-
to ja puhtaat ratkaisut käyttöön”. 

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suo-
mi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 
mennessä. Tämä tapahtuu erilaisin toimin, jotka 
on mainittu hallituksen toimintasuunnitelmas-
sa vuosille 2017-2019. Maailman ensimmäi-
nen kiertotalouden kansallinen tiekartta laadit-

tiin Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) 
johdolla viime vuonna: Kierrolla kärkeen- Suo-
men tiekartta kiertotalouteen 2016-2025, jo-
ta hallituskin käyttää apunaan toimenpideoh-
jelmaa laatiessaan. Kantavana teemana Sitral-
la on ajatus siitä, ettei hyvinvointi perustu luon-
nonvarojen tuhlaavaan käyttöön. Ihmiskunnan 
selviytymisen kannalta melkoisen tärkeä juttu, 
vai mitä?

Jos minun laillani olet väsynyt kaikkeen tur-
haan roinaan ja mietit mitä voisit tehdä, on yksi 
asia mikä kannattaa ostoksilla muistaa: kysyn-
nän ja tarjonnan laki. Jokainen kulutuspäätös 
vie kohti kiertotaloutta tai poispäin siitä.

Ps. 
 Jos jäit miettimään, niin muut hallituksen kär-
kihankkeista ovat, niin: 1. Hiilettömään, puhtaa-
seen, uusiutuvaan energiaan kustannustehok-
kaasti, 2. Puu liikkeelle ja uusia tuotteita met-
sästä, 4. Suomalainen ruoantuotanto kannat-
tavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nou-
suun sekä 5. Luontopolitiikkaa luottamuksella 
ja reiluin keinoin.

Kiertotalous

YMPÄRISTÖNURKKA
TEKSTI: AIJA KOIVURANTA, Ympäristöinsinööri
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KIINASTA
uutisia & terveisiä

TEKSTI: JARMO TUORILA

KUVAT: AGCO:N ARKISTO

Changzhoun syksy on ollut tyypillisen leuto; vas-
ta marraskuun jälkimmäisellä puolella yölämpö-
tila on ensimmäisiä kertoja laskenut alle viiden 
plus-asteen, kun taas päivälämpötilat ovat ol-
leet 15 asteen tienoilla. Ulkoilun puolesta myö-
häinen syksy on melkeinpä parasta aikaa tääl-
lä päin kunhan ilman puhtausarvot pysyttelevät 
järkevällä tasolla.

AGCO Power Kiinan kohdalla ensi vuoden 
budjetin suunnittelu on pääosin jo viralliselta 
osaltaan takanapäin. Voimme todeta, että run-
saan 65 % budjetoitu volyymikasvu ensi vuo-
delle näyttää positiiviselta. Olen kuullut saman-
laisesta kehityksestä myös Linnavuoren ja Mo-
gin kohdalla. Meille se on tarkoittanut jo alku-
peräisissä tehtaan rakennussuunnitelmissa-
kin mukana olleiden kansien ja ryhmien ko-
neistuskapasiteettien lisäämistarpeiden tutki-
mista. Kansiahan meillä jo koneistetaan, mut-
ta ryhmien koneistuksen osalta ollaan nyt arvi-
oimassa oman koneistuksen aloittamisen kan-
nattavuutta. Lopulliset päätökset tehdään jou-
lukuun aikana.

Syyskuu itsessään oli AGCO Power Kiinalle 
jännittävää aikaa, kun olimme saaneet tehtä-
väksemme kokoonpanna ensimmäisen 23 Sta-
ge5-moottorin testierän kokoonpanolinjallam-
me. Erittäin hyväksi tueksemme saimme ko-
keneen Olli-Pekka Poutalan, jonka johdolla yli-
timme ison listan haasteita. Meillä oli puutet-

ta uusista komponenteista syyskuun puolessa 
välissä, monestakin eri syystä, ja näytti, että 
aikataulu liukuu syyskuulta lokakuulle. Mutta 
kun tiimi laittoi kaikki ponnistelut yhteen suun-
taan, niin erittäin hienosti venyen aikataulussa 
pysyttiin ja linjalta saatiin ulos toimivia mootto-
reita toimitettavaksi Linnavuoreen ja edelleen 
testaukseen. 

Kun kaikki 23 moottoria oli jo saatu syys-
kuun viimeisellä viikolla lähes valmiiksi, todet-
tiin keskellä viikkoa, että tarvitaankin lisäksi 
viisi vääntötestimoottoria lähettäviksi samas-
sa kontissa muiden moottorien mukana. Lie-
västi sanoen haastavan aikataulun ja paineen 

alla kaikki nämä viisi moottoria saatiin tehdyik-
si valmiiksi loistavan tiimityön ansiosta. Hom-
ma onnistuu kun motivaatio ja joustamisen ha-
lu ovat kohdallaan!

Generaattoripakettien uusi testaustila on nyt 
täydessä käytössä. Olemme juuri saaneet en-
simmäisen projektin ensimmäisen generaatto-
ripaketin testauksen viimeisteltyä. Nyt voidaan-
kin todeta, etta tilat ovat asianmukaiset ja niis-
sä on hyvä työskennellä. Itse testauksen viran-
omaishyväksynnät ovat muutamia kuukausia 
kestävä prosessi uudellakin tehtaalla. Nyt kun 
tilat ovat valmiina, niin viimeinen eli kolmas vai-
he, siis hyväksyntä, saadaan sekin valmiiksi.

Joulun toivotuksin!

Jarmo Tuorila

Vuotta 2018 suunnitellessa

Syyskuun Stage5-moottorit on kokoonpantu, käynnistetty ja valmiina rahtausta varten. Leveistä hymyistä voidaan tulkita, että olipas se urakka, 
ja porukalla työ saatiin kuitenkin onnistuneesti tehdyksi.

Uusissa testaustiloissa 
on hyva työskennellä  
ja samalla saadaan 
vaaditut testukset 
asianmukaisesti teh-
dyksi. Tärkeänä asian-
tuntevana tukena on 
myös Jani Kovalainen.
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AGCO POWER ETELÄ-AMERIKAN UUTISIA

Ricardo Huhtala on toiminut Mogi Cruzesin tehtaan johtajana 11.11.2017 
alkaen ja vastaa tehtaan moottori-, vaihteisto- ja traktorivalmistuksesta sekä 
työterveydestä ja työturvallisuudesta. Ronaldo Diotton vastuualueeseen on 
lisätty koko tehtaan logistiset toiminnot.
 Huhtala on toiminut aiemmin AGCO Power SA:n johtajana ja vastannut 
Brasilian moottorivalmistuksesta. 

Ricardo Huhtala koko tehtaan johtajaksi

Teksti: Fernando Silva

GENERAATTOREIDEN LANSEERAUS:

Aivan uusi generaattoritehdas aloitti toimintansa marras-
kuun alussa 2017 tavoitteenaan laajentaa AGCO:n tuoteva-
likoimaa ja kannattavuutta. Uuden kokoonpanolinjan kapa-
siteetti on yksi täysin koottu ja testattu generaattori päiväs-
sä. Tuotteita myydään sekä Massey Ferguson että Valtran 
tuotemerkeille ja tavoite on myydä 200 generaattoria vuon-
na 2018. AGCO POWER SA:n tiimi odottaa innolla tavoitteen 
ylittämistä ja sen positiivista vaikutusta tehtaan tulokseen.

Ricardo Huhtala uudessa 
toimistossaan.

1. Ricardo Huhtala, Mogin tehtaan 
uusi johtaja, mitä odotuksia sinulla on 
koskien traktorivalmistusta Mogi das 
Cruzesissa?

–Toivon voivani hyödyntää AGCO PO-
WER:issa viimeisen kymmenen vuoden 
ajan käytössä ollutta menestyksellistä toi-
mintamallia tehdäkseni parannuksia trak-
toreiden kokoonpanossa.

2. Mitkä ovat traktorivalmistuksen 
suurimmat haasteet?

– Uusien tuotteiden tuotannon käyn-
nistäminen ja saumaton yhteistyö muiden 
AGCO:n osastojen kanssa.

3. Mitä AGCO POWERIN kokemuksia ja 
osaamista voitaisiin hyödyntää myös 
traktorivalmistuksessa ja -kehityksessä?

– Nopeaa reagointia ja vahvaa ryhmä-
henkeä. 

4. Millaisena näet traktoreiden logistii-
kan? Mikä on positiivista ja missä tarvi-
taan parannusta?

– Meidän tulee johtaa materiaalivirtoja 
kestävällä tavalla hyödyntäen toimintamal-
leja, ihmisiä ja teknologiaa.  Positiivista on 
työntekijöiden sitoutuneisuus kokoonpa-
non tehokkuuteen. Parannuskohteenam-
me on ottaa käyttöön toimintojen uusi si-
joittelu visuaalista johtamista parantaak-
semme ja löytääksemme sitä kautta lisää 
kehityskohteita.

5. Mitkä ovat odotuksesi liittyen generaat-
toreiden valmistukseen ja kaupallistami-
seen Brasiliassa?

– Minulla on korkeat odotukset. Tuot-
teella on erinomainen laatu ja saamme tu-
kea Massey Fergusonin ja Valtran tuote-
merkeiltä ja jälleenmyyjäverkostoilta. Toi-
von, että saavutamme 100 %:n kasvun 
200 kappaleeseen vuonna 2018.

Generaattorien 
kokoonpanolinja.Uusi AG140-generaattorimalli.

Ronaldo Diotto moottoreiden kokoonpanolinjalla.

TERVEISET SUOMESTA:
Juha: ”Paras osoitus Etelä-Amerikan tiimimme loista-
vasta työstä on konsernin valmistuksesta vastaavan 
ylimmän johdon kehotus ”käyttää AGCO Powerin moot-
toreiden valmistusta parhaiden käytäntöjen esimerk-
kinä ja soveltaa hyviksi havaittuja menetelmiä tehtaan 
muuhun toimintaan”.

”Älkää koskaan unohtako ”juurianne” ja pitäkää 
huolta jatkossakin, että AGCO Power kehittyy edelleen 
maailmanluokan esimerkkitoimijana!”

”Onnittelut vielä lehdenkin välityksellä Ricardolle 
ja Ronaldolle uusista loikista työurillanne!”
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APS 

APS-osasto on edistänyt henkilös-
tön ymmärrystä ja osaamista APS/
LEAN-periaatteisiin ja menetelmiin jär-
jestämällä mm. LEAN-perusteet-, stan-
dardisointi-, 6S-, SFM- ja ongelmanrat-
kaisukoulutuksia. Henkilöstön tietota-
son ja osaamisen kehittämiseksi halut-
tiin koulutuksia laajentaa koskemaan 
myös laatua, turvallisuutta ja työn ke-
hittämistä. Tämän tekemiseksi mukaan 
pyydettiin osaajia APS-osaston lisäksi 
eri osa-alueilta, muun muassa proto-
pajalta, laadusta, tuotannosta ja tuo-
tannon kehitysosastolta. 

Mitä näillä koulutuksilla 
tavoitellaan?

Työelämässä ajaudutaan helposti teke-
mään työtä samalla tavalla päivästä toi-
seen kyseenalaistamatta omia toimintatapoja. 
Myös Linnavuoressa on monien asioiden osal-
ta näin. Me muun muassa asennamme joitain 
osia moottoriin tietyllä totutulla tavalla, käsitte-
lemme osia totuttuun tapaan tai työskentelem-
me hankalassa työasennossa samalla tavalla 
kuin aina ennenkin. Pienillä toimintatavan tar-
kasteluilla saisimme aikaan muutoksia työergo-
nomiassa, laadussa ja työturvallisuudessakin - 
mutta mikä saisi aikaan sen impulssin muutok-
sen suuntaan? 

Yksi koulutuksen lähtökohdista on nostaa 
esiin oleellisia asioita, joiden ymmärtäminen 
lisää tietotaitoa ja joilla edesautetaan oikean 
ja laadukkaan kokoonpanon tekemistä laatu-
virheitä vähentämällä. 

APS – AJANKOHTAISTA

Koulutuskeskuksen moduulit on tarkoitettu 
kaikille uusille ja myös vanhoille työntekijöille. 
Tarkoituksena on nostaa esiin asentamisessa 
oleellisia perusasioita yksinkertaisten käytän-
nön työharjoitteiden avulla. 

Koulutusharjoitteissa pyritään tuomaan esil-
le asennustyön suorat vaikutukset moottorin 
laatuun ja toimintaan. Havainnollistavien har-
joitteiden avulla myös kokeneet asentajat saat-
tavat kokea joitain ”ahaa-elämyksiä”, joita ei oli-
si tullut normaalin työn ohessa ajateltua. 

Yksi Linnavuoren tehtaan päätavoitteista on 
laadun parantaminen, joten näiden koulutus-
pisteiden kehittäminen ja koulutusten pitämi-
nen tukevat voimakkaasti tuota yhteistä pää-
määrää. 

Koulutusmoduulien 
seuraavat vaiheet

Ensimmäisenä kahdeksasta osa-
alueesta valmiiksi saatu koulutusmo-
duuli on kiristämistyön tekeminen ja 
momentit, joihin liittyvät ensimmäiset 
testikoulutukset on jo pidetty. Seuraa-
vien koulutusmoduulien kehittämisek-
si ollaan määrittämässä, miten mui-
ta osa-alueita lähdetään aikaansaa-
maan. 

Tulevia koulutusmoduuleja ovat:  
työturvallisuus, ergonomia, työtehok-
kuus, laatu, standardit, moottorikou-
lutus, työkalut ja työmenetelmät. Myös 
osavalmistuksessa Aki Alarvon ja Juk-
ka Ruotsalaisen toimesta on valmis-
teltu koneistukseen liittyviä koulutuk-
sia, joista alkavat ainakin jaksot las-

tuamistekniikan, manuaalimittauksen ja vali-
motekniikan perusteista.

Mukavaa loppuvuotta toivottaen
Mika Siukola ja Heikki Salovaara

Havainnollistavien harjoitteiden 
avulla myös kokeneet asentajat 
saattavat kokea joitain ”ahaa-
elämyksiä”, joita ei olisi tullut 
normaalin työn ohessa ajateltua. 
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MIKA SIUKOLA

Hyvä kysymys itselle: 

”Kommunikoinko minä
epäasiallisesti?”
Kaikella on aikansa. Nyt on tullut se ai-
ka, jolloin epäasiallinen käytös ja erityi-
sesti seksuaalinen häirintä on rohjettu 
nostaa päivänvaloon. Nyt ongelmaan, jos-
ta on vaiettu vuosisatojen ajan, uskalle-
taan puuttua. 
 Me too -kampanjan myötä häirityt ovat 
älähtäneet, media on herännyt ja sen mu-
kana heräsi koko maailma. Myös suomalai-
nen yhteiskunta, kunnalliset ja valtiolliset 
työyhteisöt sekä lukuisat yritykset ovat ot-
taneet kantaa epäasialliseen käytökseen, 
niin myös Agco Power. Asiallisen käytök-
sen mallit on nostettu esille kaikkialla. 
 – AGCO Powerissa on kaikenlaisen kiu-
saamisen suhteen ehdoton nollatolerans-
si, sanoo työsuojelupäällikkö Juha Randell.

Työsuojeluhenkilöt ovat kaikki yhtä mieltä 
moottoritehtaassa siitä, että häirintätapauk-
sissa tilanteeseen pitää puuttua mahdollisim-
man aikaisessa vaiheessa. Aihe on ollut esil-
lä kaikissa työsuojeluun liittyvissä ryhmissä. 
Muun muassa EHS-työryhmä on ottanut on-
gelmaan kantaa.

– Puuttuminen on tärkeää silloinkin, kun 
näemme, että työkaveria kiusataan tai häi-
ritään eli ei pelkästään silloin, kun ongelma 
kohdistuu itseemme, toteavat työturvallisuus-
asiantuntija Saija Mäkelä ja työsuojeluval-
tuutettu Markku Koskinen.

– On nimittäin hyvä muistaa, että kiusa-
tuksi tuleva ei itse ehkä uskalla ottaa asiaa 
puheeksi. Sellaisissa tapauksissa on kave-
rin rohkea puuttuminen usein kullanarvoi-
nen apu. 

– Olipa puuttuja sitten häirinnän kohteek-
si joutuva tai ulkopuolinen, se tarkoittaa sitä, 
että hän ottaa yhteyden esimieheen, luotta-
musmieheen tai esimiehen esimieheen. Mitä 
varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puutu-
taan, sitä nopeammin toiminta myös tyrehdy-
tetään, sanovat Saija ja Markku. 

Ja kun ongelmiin puututaan, se tulee teh-
dä asiallisesti. Tätä painottavat kaikki työ-
suojeluhenkilöt Linnavuoressa. – Pidetään 
kuitenkin asiat asioina eikä lähdetä itse ke-
tään syyllistämään, ei myöskään värittämään 
tilanteita. Sivistynyt ja toista kunnioittava käy-
tös on näissäkin tapauksissa a ja o. 

Saijan ja Markun mielestä on myös hyvin 
tärkeää muistaa se, miten erilaisia me ihmi-
set olemme, kuinka eri tavoin me suhtaudum-
me toisten sanomisiin ja tekemisiin. Se, mi-
hin yksi voi suhtautua huumorina, onkin toi-
selle suuri loukkaus.

– Siksi onkin ehkä hyvä, että jokainen 
meistä esittää itselle ainakin tämän yhden, 
hyvin tärkeän kysymyksen: ”Kommunikoin-
ko minä niin, että joku voi mahdollisesti pi-
tää käytöstäni epäasiallisena?” Jos vastaus 
on kyllä, on silloin syytä siivota kieli ja put-
sata käytös.

– Kannattaa muistaa, että katupoikakie-
li tai katutyttökieli ei sovi työpaikoille, eivät 
myöskään minkäänasteiset seksistiset viestit 
tai vihjailut. Hyvä puhe ja kunnioittava käytös 
sopivat sitä vastoin kaikkialle, toteavat Saija 
Mäkelä ja Markku Koskinen. 

LISÄÄ SINETISTÄ

AGCO Powerin asiallisen kohtelun toiminta-
malli on luettavissa kokonaisuudessaan Si-
netissä. Tässä muutamia poimintoja ohjeis-
tuksesta:

TEKSTI: ULLA AURIO | KUVA: PIXABAY

• AGCO Power Oy:n asiallisen kohtelun toimin-
tamallin tarkoituksena on varmistaa sellai-
nen työympäristö, jossa jokainen työntekijäm-
me saa työrauhan ja kenenkään ei tarvitse jou-
tua työaikana työpaikkakiusaamisen, ahdiste-
lun tai muun epäasiallisen kohtelun kohteeksi.
• Työntekijän on reagoitava viivyttelemättä lain, 
tasa-arvon, turvallisuuden, tai hyvän tavan vas-
taisiin tai muutoin epäasianmukaisiin tilantei-
siin, joihin työntekijän tai joidenkin muiden huo-
limaton toiminta voi johtaa.
• Työntekijän on kunnioitettava muita yhtiön 
työntekijöitä ja kohdeltava heitä huomaavaises-
ti. Syrjintä tai ahdistelu ihonvärin, uskonnon, su-
kupuolen, iän, kansalaisuuden, sukujuurien tai 
ruumiinvamman perusteella ei ole sallittua.
• Työturvallisuuslaki edellyttää että työntekijän 
ja esimiehen tulee työpaikalla välttää sellaista 
muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai 
muuta epäasiallista kohtelua, joka voi aiheut-
taa näiden turvallisuudelle tai terveydelle hait-
taa tai vaaraa.
• Yhteinen työhyvinvointimme ja työilmapiirim-
me on meidän jokaisen vastuulla.
• Asiallisen ja epäasiallisen kohtelun erottami-
nen voi joskus olla vaikeaa, sillä usein kyseessä 
on ihmisten erilaiset tavat tulkita asioita ja suh-
tautua niihin. Epäasiallinen kohtelu on yleisen 
hyvän tavan vastaista käyttäytymistä toisia koh-
taan. Epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi 
kiusaamista, seksuaalista ahdistelua tai muu-
ten ilmenevää henkistä väkivaltaa.
• Henkinen väkivalta on pitkään jatkuvaa, tois-
tuvaa kiusaamista, sortamista, mitätöintiä tai 
muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka koh-
teena ihminen kokee itsensä puolustuskyvyt-
tömäksi. Se voi kohdistua yhteen tai useam-
paan henkilöön. Henkinen väkivalta tuntuu sen 
kohteeksi joutuneesta ahdistavalta, alistaval-
ta, nöyryyttävältä, uhkaavalta ja järjettömältä.
• Kiusaamista voi olla esimerkiksi: Toistuva 
kielteinen työntekijän henkilöön tai yksityiselä-
mään kohdistuva arvostelu, jatkuva alistami-
nen, nöyryyttäminen tai syyllistäminen, työn-
teon jatkuva perusteeton arvostelu tai vaikeut-
taminen, työntekijän edellytykset ylittävien tai 
alittavien tehtävien antaminen, työyhteisös-
tä eristäminen, henkilökohtaisen koskemat-
tomuuden loukkaaminen, uhkailu tai ”musta-
maalaaminen”.
• Epäasiallisen kohtelun ehkäiseminen ja sii-
hen puuttuminen on jokaisen työntekijän ja esi-
miehen vastuulla.
• Kiusaamista ei ole: Ihmisten väliset erimieli-
syydet ja näkemyserot, vaikka ne koettaisiinkin 
loukkaaviksi ja työilmapiiriä huonontaviksi, työ-
yhteisön ongelmien käsittely, vaikka se aiheut-
taisi ahdistusta ja epävarmuutta, esimiehen 
työnjohto-oikeuksiin ja -velvollisuuksiin kuulu-
vat toimenpiteet.

NOLLATOLERANSSI

”Kannattaa muistaa, että katu-
poikakieli tai katutyttökieli ei 
sovi työpaikoille, eivät myöskään 
minkäänasteiset seksistiset vies-
tit tai vihjailut. Hyvä puhe ja 
kunnioittava käytös sopivat sitä 
vastoin kaikkialle.”
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TERVEYDEKSI

Jouluna saa herkutella
Työterveyslääkäri kehottaa välttämään 
jokapäiväisessä ruokavaliossa etenkin 
prosessoituja sokerituotteita. Suomalaiset 
syövät myös lihaa yli tarpeen.

Parhaasta mahdollisesta ruokavaliosta käy-
dään jatkuvaa keskustelua ja mielipiteitä niin 
kulloisistakin superruuista kuin aikamme pa-
himmista mokista tuntuu olevan yhtä monta 
kuin on keskustelijaa. Kysyimme työterveyslää-
käriltä neuvoa, miten sopivan ruokavalion löytä-
misessä pääsee alkuun.

– Lähtisin siitä, että syömme elääksemme, 
emme elä syödäksemme, sanoo AGCO Powerin 
työterveyslääkäri Ari Markkanen.

Ihmetekoja terveellinen ruokavalio ei vaadi, 
vaan Ari tukee suomalaisten ravitsemussuosi-
tusten mukaista syömistä. Nykyisten ohjeiden 

mukaan puolet lautasesta tulisi täyttää kasvik-
silla, neljäsosa lisukkeilla, kuten perunalla, pas-
talla tai riisillä ja neljäsosa kalalla, kanalla tai li-
halla. Nykyään kauppojen hyllyillä on myös laaja 
valikoima erilaisia kasvisproteiineja.

– Kaiken kaikkiaan lihaa syömme liikaa. Ym-
päristönkin kannalta kasvispainotteinen ruoka-
valio olisi parempi.

Erilaisten ruoka-aineiden hyödyistä ja hai-
toista keskustellaan paljon. Työterveyslääkä-
rin mukaan isoin ongelma on hyvin yksinker-
tainen.

– Suomessa tärkein ravitsemuksellinen on-
gelma on mielestäni ylipaino. Syömme liikaa ja 
liian energiapitoista ruokaa kulutukseen näh-
den.

Ari sanoo, että ylipainon välttämisestä on 
monia hyötyjä. Painonhallinta auttaa ehkäise-

mään useita sairauksia. Esimerkiksi kakkos-
tyypin diabetesta sairastavien määrä lisääntyy 
Suomessa kaiken aikaa, ja taudin ennustetaan 
tulevaisuudessa olevan yhä suurempi ongelma. 
Sydän- ja verisuoniterveyttä taas tukevat ruoka-
valiossa hyvänlaatuiset, pehmeät kasvi- ja kala-
peräiset rasvat, joita saa esimerkiksi kasviöljyis-
tä, siemenistä ja kalasta.

– Kasviksia syömällä saamme kuituaineita. 
Ne, mitä välttäisin, ovat pitkälle prosessoidut so-
kerituotteet, kuten sokeriset juomat, myös teolli-
set tuoremehut ja puhdistettu valkoinen vehnä.

Ravitsemuksessa keskeistä on työterveys-
lääkärin mukaan se, mitä syömme päivittäin. 
Ari kuitenkin vakuuttaa, ettei kenenkään terveys 
kaadu siihen, jos juhlapyhinä herkuttelee. Jou-
lusta saa siis nauttia, mutta arkena lautasmal-
liin kannattaa kiinnittää huomiota.

Toimiva palovaroitin on jouluna tarpeen
Joulutunnelmaa luodaan useissa kodeissa 
kynttilöillä. Linnavuoren TPK:n palokunnan-
päällikkö Jani Moilanen kehottaa miettimään, 
minne kynttilät sijoitetaan kotona, etenkin, jos 
perheeseen kuluu lapsia tai lemmikkejä.

– Kynttilät lämpiävät yllättävän paljon, joten 
niiden suhteen kannattaa olla tarkkaavainen.

Kotien on hyvä huolehtia myös siitä, että pa-
lokunta löytää vahingon sattuessa perille.

– Talojen osoitetiedot ovat usein heikosti 
nähtävissä ja joulun aikaa esimerkiksi krans-
si saattaa peittää osoitteen kokonaan. Jos lun-

ta tulee, pihatiet on hyvä pitää puhtaana, jotta 
palokunta pääsee perille, Jani sanoo.

Jouluherkkujen valmistuessa sähkölaitteet 
ovat kovassa käytössä. Vanhoissa laitteissa pii-
lee Janin mukaan vanhojen laitteiden riski. Säh-
köpalojen mahdollisuus on olemassa etenkin 
joulun aikaan, jolloin laitteita on päällä paljon.

– Oma tarkastelu on tarpeen, ja lisäksi pa-
loasiantuntija voi tarkastaa laitteet. Kannattaa 
huolehtia myös siitä, että palovaroittimet toimi-
vat ja ne on sijoitettu oikein. Tulisijoja varten ko-
tiin voi hankkia häkävaroittimen.

Esimerkiksi hyllyn päälle asetettu palovaroi-
tin ei toimi oikein. Jani kannustaa joulun aikana 
tarkastamaan myös etenkin vanhempien suku-
laisten palovaroittimet.

– Vielä kun jätetään liikkumisesta kiire pois. 
Kun joka paikka on jäässä, matkustamiseen 
kannattaa varata aikaa ja malttia.
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Venla Koivula-Huttunen siirtyy tänä vuon-
na triathlonin Ironman-sarjassa ammatti-
laiseksi. AGCO Power sponsoroi nokialais-
ta triathlonistia, joka halusi tehdä urhei-
lusta ammatin. 

Nokian uimahallissa ilma on kuumaa ja kos-
teaa. Triathlonisti Venla Koivula-Huttunen 
valvoo lastaan, joka polskii altaassa kave-
rinsa kanssa. Uimahalli on tullut urheilijal-
le tutuksi, sillä siellä on viimeisen kymme-
nen vuoden aikana kulunut lukematon mää-
rä tunteja.

Venla aloitti triathlonin parissa vajaa 
kymmenen vuotta sitten, samaan aikaan, 
kun hänen elämässään tapahtui suuri muu-
tos: perhe kasvoi esikoisella. Siihen saakka 
Venla oli pelannut koripalloa SM-sarjatasol-
la. Hän halusi jatkaa urheilua, mutta kaipa-
si lajia, jota voi harjoitella enemmän omal-
la ajallaan.

Venla aloitti juoksemisen rattaiden kans-
sa ja törmäsi pian triathlonvalmentajan il-
moitukseen. Parin kuukauden päästä hän 
osallistui jo ensimmäisiin kilpailuihin.

– Pärjäsin heti aika hyvin. Sen jälkeen 
hankin pyörän ja poljin tai tein kuntopiiriä 
tytön nukkuessa.

– Heti tuli sellainen olo, että lajissa pi-
tää pärjätä.

Nyt 37-vuotias urheilija vaikuttaa ener-
giseltä ja tyytyväiseltä – eikä hänellä ole ai-
komustakaan lopettaa uraansa. Triathlonis-
sa urheilija voi jatkaa uraansa pitkään. Esi-
merkiksi Ironmanin maailmanmestaruuskil-
pailuissa on sarjoja vielä kahdeksankymp-
pisillekin.

– Triathlonistit ovat tässä iässä parhaim-
millaan, hän vakuuttaa.

Sponsorien tuki on välttämätöntä

Venla kutsuu itseään puoliammattilaiseksi, 
sillä harjoittelun ohessa hän myös valmen-
taa. Päivään kuuluu tavallisesti kaksi har-
joitusta ja niiden välissä muutama tunti töi-
tä. Harjoittelua kertyy viikossa 20-25 tuntia.

Urheilijan ammatti vaatii ainakin sitoutu-
mista ja erilaisia valintoja kuin tavalliset ih-
miset arjessa tekevät. Palo urheiluun on aina 
kuulunut Venlan elämään. Lähes kaikki muu 
on mennyt sen ehdoilla. Se näkyy naisen si-
sukkuudessa ja asenteessa: kun talvella ei 
pääse ulos polkemaan, hän pyöräilee neljä, 
viisikin tuntia kotona neljän seinän sisällä.

– Kun aloitin triathlonin, opiskelin vie-
lä yliopistossa ja rahat olivat vähissä. Aika-
moista keplottelua se oli, että pystyi urheile-
maan. Kiersin nokialaisia firmoja, jotta sai-
sin tukea ja pystyisin treenaamaan.

– Äiti kysyi pitkään, koska aiot valmistua 
ja mennä opettajan töihin. Nyt hän kyllä ym-
märtää jo täysin. Elän juuri sellaista elämää, 
mitä toivoinkin

Urheilemalla pystyy vain harva Suomes-
sa elämään. Sponsorit ovat Koivulan mu-
kaan todella tärkeitä – ilman niitä ei pärjää. 
Esimerkiksi kisamatkoista kuluja voi kertyä 
tuhansia euroja. 

– Pitää olla tosi hyvä, jos haluaa elää vain 
urheilulla. Hankalaa on varsinkin niillä, jotka 
eivät vielä ole huipulla, mutta haluaisivat sin-
ne. On aika stressaavaa kiertää firmoja ja ta-
vallaan tyrkyttää itseään, että voisitteko tu-

Xavierille veli toimii kannustajana raskaassa lajissa. 
Viime kesänä Xavier (vas.) kilpaili triathlonissa yh-
dessä veljensä kanssa.

Venla Koivulalle on 
tärkeää, että aikaa jää 
myös perheelle. Omat 
harjoitukset hän tekee 
pääasiassa päiväs-
aikaan, jotta ehtii 
iltaisin harrastaa 
lastensa kanssa.

AGCO Power tukee triathlonisi Venla Koivulaa 

”Teen sitä, mitä toivoinkin”
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”Minulle uiminen on 
yhtä luonnollista kuin 
suomalaiselle hiihto”
Samalla tavalla laji on saanut koukkuun ostopäällik-
kö Xavier Rodriguezin, joka päätyi lajin pariin alun 
perin sattumalta.

– Espanjassa asuin rannalla ja uiminen oli yhtä 
luonnollista kuin suomalaisille hiihto. 15 vuotta sit-
ten osallistuin ensimmäiseen kilpailuun, kun velje-
ni ilmoitti minut yllätyksenä mukaan.

– Espanjassa kisaamme yhä kaveriporukalla jo-
ka kesä ja selvitämme, kuka on porukan paras.

Työnsä puolesta paljon matkustavan on hanka-
la pitää yllä harjoittelurutiinia. Xavier kuitenkin ker-
too, että harjoittelee työmatkoillakin mahdollisuuk-
sien mukaan.

– Pyrin heräämään aamulla aikaisin, jos se on 
mahdollista. Tänäänkin juoksin jo kahden tunnin 
lenkin, Xavier kertoo marraskuussa Brasiliasta.

THRIATLON
TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVA: XAVIERIN KOTIALBUMI
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ORGANISAATIOMUUTOKSET

AGCO POWER

SYKSYN AIKANA ALOITTANEET 
UUDET HENKILÖT

Sari Lehmijoki on aloittanut NPI tuotanto-
spesialistin tehtävässä tuotanto-osastolla 
1.10.2017. 

Ossi Vuorinen on aloittanut tuotekehi-
tysosastolla kehitysinsinöörin tehtävässä 
1.10.2017. 

Topi Taupila on aloittanut kenttätestauk-
sen kehitysinsinöörin tehtävässä tuotekehitys-
osastolla 1.10.2017.

Jussi Kajasrinne on aloittanut kenttätes-
tauksen kehitysinsinöörin tehtävässä tuote-
kehitysosastolla 23.10.2017.

Jenni Alanen on aloittanut kehitysin-
sinöörin tehtävässä tuotekehitysosastolla 
23.10.2017.

Ari Niemi on nimitetty tuotannonkehi-
tysinsinööriksi tuotannonkehitysosastolle 
31.10.2017 alkaen. 

Jussi Immonen on palannut AGCO Power 
Oy:n palvelukseen 30.10.2017 ja toimii jatkos-
sa tuotekehitysosaston moottorisuunnittelus-
sa Development Lead Simulations -roolissa. 

Mikko Patrikainen on aloittanut 5-hallis-
sa vientikoordinaattorina 1.11.2017. Hän toi-
mii vientikoordinaattorin roolissa SAP-projek-
tin ajan. 

Hanna Valli on aloittanut talousosastolla 
ostolaskunkäsittelijänä 9.11.2017. Hanna toi-
mii tehtävässä SAP-projektin ajan.

Määräaikaisissa tuotannon tehtävissä 
syys-, loka- ja marraskuussa ovat aloittaneet 
seuraavat uudet työntekijät: 

Koneistajana ovat aloittaneet: Erkki-Jus-
si Koivuluoma ja Antti Juurinen. Vaihetyön-
tekijöinä ovat aloittaneet: Niilo Virtanen, Ve-
sa Mönkölä, Seppo Hellsten, Mikko Huhdan-
pää, Jani Mattila, Tomi Lehtonen, Maxim 
Holstila, Vili Fagerström, Antti Mäki-Paavo-
la, Janne Isomäki, Mikko Siira, Tomi Heikki-
lä, Jussi Kaasinen ja Teemu Viitaniemi. Va-
rastotyöntekijänä on aloittanut Henry Lampi-
nen. Loppuvarustelijana on aloittanut Mika 
Nieminen. Osahuoltajana on aloittanut Mar-
jo Lähteenmäki. Harjoittelijana on aloittanut 
Petteri Kiiskilä.

Toistaiseksi voimassaolevissa tuotannon 
tehtävissä on koneistajana aloittanut Mikael 
Välimäki.

SYKSYN AIKANA TAPAHTUNEET 
ORGANISAATIOMUUTOKSET

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANNOSSA
Perttu Valkkio ja Joni Juvela on nimitetty 
moottoriasentajiksi 2.10.2017 alkaen 

kea, kun haluaisin urheilla. On sitten hyvänteki-
jöitäkin, jotka ymmärtävät urheilijaa ja saavat 
ehkä itsekin siitä jotain.

ACGO Powerin toimitusjohtajan Juha Terva-
lan mukaan yksi perustelu Venlan tukemiselle 
on sisu, jota triathlonharjoittelu ja lajissa kilpai-
leminen vaativat.

Vatsataudista mitalisijoille

Erääksi uran huippukohdaksi Venla mainit-
see viime keväänä Texasissa järjestetyn Poh-
jois-Amerikan mestaruuskilpailun, täyden mat-
kan kilpailun, josta tavoitteena oli lunastaa paik-
ka Havaijin MM-kilpailuihin.

Venla tavoitteli kilpailusta sijoitusta kolmen 
parhaan joukkoon. Takana oli hyvä harjoittelu-
kausi ja koko talvi terveenä. Lähtöpäivänä olo 
ei kuitenkaan ollut normaali ja vatsatauti yllätti 
urheilija jo lentomatkan aikana. Huono olo säilyi 
kisaviikon torstaille saakka. Ensimmäinen terve 
päivä oli kilpailupäivä.

– Vedin kilpailun sillä fiiliksellä, että nyt kun 
olen tänne tullut, en anna periksi. Maalissa olin 
kolmantena.

Tänä syksynä Venla aloittaa uudelleen aikai-
semman valmentajansa Kai Söderdahlin kans-
sa. Viimeiset kaksi vuotta hän on harjoitellut yk-
sin, mutta nyt luvassa on treeniä porukan muka-
na. Odotukset ovat korkealla. Tällä kaudella Venla 
siirtyy ikäsarjasta pro-sarjaan. Ensi kauden suun-
nitelmat ovat jo alustavasti valmiina: ensimmäi-
sen kilpailunsa ammattisarjassa Venla suunnit-
telee tekevänsä toukokuussa Lissabonissa.

Teemu Heinonen on nimitetty osahuoltajak-
si 30.10.2017 alkaen.

Timo Taipale on nimitetty koneistajaksi 
30.10.2017 alkaen.

Toni Mäenpää on nimitetty moottoriasenta-
jaksi 16.10.2017 alkaen. 

Janne Ihainen on nimitetty työkaluhiojaksi 
6.11.2017 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA OSTOSSA
Daniel Pryjma on nimetty NPI Purchaser -teh-
tävään 1.9.2017 alkaen.

Paula Anttisaari on nimitetty SAP-projektiin 
Functional Lead -tehtävään 18.9.2017 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYKSESSÄ
Ville Matikainen on nimitetty kehitysinsinöörik-
si tuotekehitysosaston elektroniikkajaokseen 
1.11.2017 alkaen.

Tuomas Huuki on nimitetty Team Lead, SW 
Tool Development -tehtävään 1.11.2017 al-
kaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
JÄLKIMARKKINOINNISSA
Mikko Mäkinen on aloittanut jälkimarkkinoin-
ti-osastolla Parts Book Specialistina 9.10.2017.

Mirva Vuosjoki on nimitetty jälkimarkkinoin-
tiosastolle varaosien ostajaksi 1.11.2017 al-
kaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
APS-ORGANISAATIOSSA
APS-insinööri Katja Sorjamaa on aloittanut 
20.11.2017 hammaspyöräpuolen Power Up 3 
-projektin projektipäällikkönä. Valmistusproses-
sin kehittäjä Jukka Tuomisalo on siirtynyt pro-
jektiryhmän jäseneksi. Katja ja Jukka toimivat 
uusissa tehtävissään projektin ajan, vuoden 
2019 loppuun asti.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
IT-OSASTOLLA
Petteri Piippo on nimitetty AGCO Suomen IT-
organisaation vetäjäksi, Manager, IT Finland & 
Engineering Processes -tehtävään 18.9.2017 
alkaen.

SYKSYN AIKANA 
ELÄKKEELLE JÄÄNEET

Pitkän ja ansiokkaan työuran jälkeen on eläk-
keelle jäänyt 30.9.2017 vientikoordinaattori Ar-
ja Rajaniemi ja 31.10.2017 laitosmies Timo 
Viljanen.
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Kulunut vuosi on ollut kohdallani erilaisten sa-
nallisten lahjojen saamista. Ja kuinka ollakaan, 
nämä sanalahjat tuntuvat kantavan ja ilahdut-
tavan paljon pitempään kuin paketti, jonka si-
sältä löytyy mahdollisesti kalliita, mutta oike-
astaan ihan tarpeettomia tavaroita

Kesällä muuan ystäväni näki sisälleni, luki 
silmistäni huolen. Hän sanoi antavansa minul-
le lahjan. Ja mitä antoi tämä ystävä? Hän an-
toi lauseen. Lause kuului: KAIKKI ON HYVIN!  

Siltä istumalta kirjoitin tuon lyhyen ja yti-
mekkään lauseen puhelimeni päivyriin, joka 
ikisen päivän kohdalle. Kaikkina aamuina ha-
vahdun klo 8.45 puhelimeni pieneen hälyää-
neen. Usein katson sähköiseen kalenteriini. Ai-
na en edes katso, mutta silti tiedän, mitä tuo 
pieni häly tarkoittaa. 

KAIKKI ON HYVIN!
Tuon pienen lauselahjan ansiosta sadat 

murheen ja huolen poikaset ovat kohdallani 
pienentyneet minimiin. KAIKKI ON HYVIN -lau-
se lahjoittaa minulle joka päivä ymmärryksen 
siitä, että ihan jokaista omaa huolta ei kanna-
ta kasvattaa jättiläiseksi. Isojen ja oikeiden su-
rujen rinnalla vikinäni ovat yleensä mitättömiä. 

KAIKKI ON SIIS HYVIN! Sillä lauseella mat-
kustan nykyisin jokaiseen päivään.

Haluan antaa tämän lauseen Sinulle joulu-
lahjaksi! Se on kantava!

Sain äskettäin myös lahjaksi kirjan, josta tuli 
yllättäen viimeaikaisen lukemistoni yksi mauk-
kaimmista herkkupaloista. Kysymyksessä oli 
Lokki Joonatanin kirjoittajan Richard Bachin 
tarina Silta yli ikuisuuden. Tässä yksi Bachin 
oivalluksista:

”Loppujen lopuksi oppimisessa ei ole kyse 
siitä, häviääkö vai voittaako pelin, vaan siitä mi-
ten häviää ja miten muuttuu häviön ansiosta ja 
mitä sellaista siitä ottaa, mitä ei aikaisemmin 
ole omannut, voidakseen käyttää sitä tulevis-
sa peleissä. Häviäminen on merkillisellä taval-
la voittamista. ”

PALSTANPÄÄ | Ulla Aurio, SISUKAS-lehden päätoimittaja
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”Voisin tehdä mitä tahansa 
enkä kumminkaan tee yhtään 
mitään. Voi miten hauskaa on 
tehdä ihan mitä haluaa.” 
(Tove Jansson)

Kiitos muistamisesta 
eläkkeelle jäämiseni johdosta!

 Arja Rajaniemi

Kiitos kaikille muistamisesta 
eläkkeelle jäädessäni, ja 
erityiskiitos kunnossapitoon!

Timo Viljanen

Pelaaja tunnistettu
Syksyn Sisukkaassa oli Tuomas Koposen haastattelun 
yhteydessä kuva kahdesta shakinpelaajasta. Vasem-
malla pelaava mies todettiin tunnistamattomaksi. Timo 
Viljanen tunnisti miehen. Hän on Reijo Kulha. Kuvassa 
oikealla pelaa Veikko Sarkas.

Tulkoon Joulu
... ja olkoon juhla kohdallasi hyvä!

Toivovat ja toivottavat lehdentekijät Armi, Ida ja Ulla 
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