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TAVOITTEELLISTA
Moottoritehtaassa ollaan kulkemassa nyt 
kunnianhimoisin askelin kohti läpimurto-
tavoitteita. AGCO Power Oy:n tavoitteiden 
ohessa yhtiön johtoryhmän asialistalla on 
ollut yrityksen palkkiojärjestelmän kehittä-
minen sekä osittainen uudistaminen. 

Toimitusjohtaja Juha Tervalan mukaan 
tavoitteiden peruskivenä on osaava henki-
löstö. 

– Haluamme, että meillä on turvallista, 
että meillä on oikeaa osaamista oikeissa 
tehtävissä ja että henkilöstömme tyytyväi-
syys ja motivaatio paranevat entisestään, 
toteaa Tervala. 

Suunnasta, tavoitteita ja palkitsemisista 
enemmän seuraavalla aukeamalla.

Pohdinnat AGCO Power-nimisen ”moot-
torialuksen” suunnasta, tavoitteista ja sa-
malla myös palkitsemisista, ne ovat olleet 
ja ovat edelleen yhtiön johtoryhmän ko-
kouslistojen kärkiaiheita. 

– Hoshin Kanrin termeillä puhutaan ”läpi-
murtotavoitteista” ja niitä me olemme aset-

taneet itsellemme noin viiden vuoden tähtäi-
mellä liittyen seuraaviin:

• Laatuun 
• Henkilöstöön
• Tuotekustannuksiin
• Elinkaarikustannuksiin
• Kasvuun 
• Digitalisaatioon

– Laatu on edelleen ykköstavoitteemme ja 
sen täytyy olla vahva tukipilarimme. Olemme 
kirjanneet haastavaksi tavoitteeksemme pääs-
tä virheettömyyteen, Juha Tervala kertoo. 

Kun pääsemme tavoitteisiimme ja yhtiö 
siitä hyötyy, on mielestämme syytä palkita 
menestyksemme tekijät. 

– Olemmekin panostaneet tavoitteiden 
saavuttamista tukevien palkkiojärjestelmien 
kehittämiseen. Se tarkoittaa sitä, että tunti-
työntekijöiden palkkiojärjestelmän perusteet 
on uusittu ja toimihenkilöille on ensi kertaa 
tarjolla konsernin mallin mukainen paikalli-
nen bonusjärjestelmä, kertoo toimitusjohtaja.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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LÄPIMURTOTAVOITTEET

TEKSTI: 

Kunnianhimoisin askelin 
kohti läpimurtotavoitteita
AGCO Power alkaa olla jo sen kokoluokan laiva, että sen suunnan muutokset eivät tapahdu kä-
den käänteessä. – Ja siksi meidän täytyykin miettiä hyvin tarkkaan se, mihin haluamme pää-
tyä useamman vuoden tähtäimellä. Meidän tulee myös hienosäätää navigointiamme vuosit-
tain, jotta varmasti saavumme tavoittelemaamme satamaan oikeaan aikaan, toteaa toimitus-
johtaja Juha Tervala.

Pohdinnat AGCO Power -nimisen ”moottorialuksen” suunnasta, tavoitteista ja samalla myös 
palkitsemisista, ne ovat olleet ja ovat edelleen yhtiön johtoryhmän kokouslistojen kärkiaiheita. 
– Haluamme tarjota AGCO-konsernille vastinetta tehdyille ja jatkossa tehtäville sijoituksille, 
joten tavoitteidemme tulee olla kunnianhimoisia. 

– Hoshin Kanrin termeillä puhutaan ”läpimur-
totavoitteista” ja niitä me olemme asettaneet 
itsellemme noin viiden vuoden tähtäimellä liit-
tyen seuraaviin:

• Laatuun
• Henkilöstöön
• Tuotekustannuksiin
• Elinkaarikustannuksiin
• Kasvuun
• Digitalisaatioon

– Haluamme tarjota myös loppuasiakkaalle 
selvää kustannushyötyä ja sen vuoksi olemme 
määritelleet tavoitteen alentaa moottoreidem-
me elinkaarikustannuksia merkittävästi esimer-
kiksi entistäkin paremmalla polttoainetaloudel-
la ja kilpailukykyisillä huoltoväleillä, kertoo toi-
mitusjohtaja.

Kasvu on ystävä 

– Usein todetaan, että ”kasvu on paras ystäväm-
me” ja tämä pitää todellakin paikkaansa. Tuo-
tantomäärien kasvaessa on huomattavasti hel-
pompaa tehostaa toimintaa ja kasvattaa kilpai-
lukykyä kuin päinvastaisessa tilanteessa, Juha 
Tervala toteaa.

– Tosiasia on, että nykyinen asiakasmäärä 
jättää meille jatkossa reilusti vapaata kapasi-
teettia niin täällä Linnavuoressa, kuin Brasilias-
sa ja Kiinassakin. Haluammekin siis lisää volyy-
mia AGCO:n sisällä. Sen lisäksi tavoittelemme 
aktiivisesti myös uusia konsernin ulkopuolisia 
asiakkaita, visioi Tervala.

Juha Tervalan mukaan digitalisointi ei si-
nällään ole itsetarkoitus, vaan se nähdään väli-
neenä muille strategisille läpimurtotavoitteille. 

Vuoden 2018 tavoitteet

Hoshin Kanri – mitä se on?
Uusia agcolaisia ja Sisukkaan suurta lukijakun-
taa ajatellen on ehkä hyvä kerrata, mistä koko 
tehdasta ja jokaista tehtaassa työskentelevää 
koskettavassa Hoshin Kanrissa on kyse. 

– Hoshin Kanrilla tarkoitetaan strategian ja 
tavoitteiden jalkauttamista kaikille tasoille. Tii-
vistettynä Hoshin Kanri on siis yhteisen suun-
nan asettamista ja sen johtamista, selventää 
Tervala. 

– Useimmille läpimurtotavoitteillemme 
olemme asettaneet haastavia, numeerisia ta-
voitteita. Koska tämä Sisukas on kuitenkin kaik-
kien ulkopuolistenkin luettavissa nettisivujem-
me kautta, emme kirjaa näitä strategisia tavoit-
teita tähän lehteen. Voitte olla kuitenkin varmo-
ja, että niitä tullaan viestimään sisäisesti siten, 
että ne tulevat varmasti kaikkien tietoon, sanoo 
toimitusjohtaja. 

Peruskivi on henkilöstö 

– Tavoitteiden peruskivenä on osaava henkilös-
tömme. Haluamme, että meillä on turvallista, 
että meillä on oikeaa osaamista oikeissa tehtä-
vissä ja että henkilöstömme tyytyväisyys ja mo-
tivaatio paranevat entisestään.

– Laatu on edelleen ykköstavoitteemme ja 
sen täytyy olla vahva tukipilarimme. Olemme 
kirjanneet haastavaksi tavoitteeksemme päästä 
virheettömyyteen, Juha Tervala kertoo. 

Alemmilla kustannuksilla
AGCO haluaa hyötyä moottoritehtaistaan ja pa-
rantaa kilpailukykyään saamalla oman konser-
nin moottorit nykyistäkin alemmilla kustannuk-
silla. Miten se onnistuu?

– Vuosittain kustannustaso alenee oston hy-
vän työn tuloksena sekä parantuneen tuotta-
vuuden avulla.  

KUSTANNUS-

TASO

Matkalla kohti läpimurtotavoitteita tarvitaan 
välitavoitteita, joita on määritelty lukuisia 
alkaneellekin vuodelle. 

– Laadun suhteen tavoittelemme selkeää pa-
rannusta niin asiakaslaadun, toimittajalaadun, 
ongelmaratkaisun kuten myös kentällä olevien 

TEKSTI: JUHA TERVALA & ULLA AURIO
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Palkkiojärjestelmä uusittiin
moottoreiden osalta ja näille on määritelty ta-
voitearvot, kertoo toimitusjohtaja.

– Vuosi on hyvin lyhyt aika, kun puhumme 
työkoneista ja niiden kohdalla moottoritoimit-
tajan vaihtamisesta. Siksi voimmekin odottaa uu-
sia asiakkuuksia aikaisintaan vuoden 2019 lop-
pupäässä. Tervalan mukaan potentiaalin kar-
toitus on jo aloitettu. – Toivottavasti pääsemme 
neuvottelupöytiin vielä tämän vuoden kuluessa.

Stage V
Seuraava päästövaiheen eli Stage V:n voimaan-
tulo lähestyy vääjäämättä. – Siinä meidän 
täytyy onnistua niin aikataulun, laadun kuin 
kustannusten suhteen. 

– Aloitamme ensimmäiset esisarjatoimituk-
set jo ennen kesälomia ja sarjamoottoreita toi-
mitamme jo reilusti ennen vuodenvaihdetta, 
jolloin Stage V tulee pakolliseksi yli 130 kW:n 
teholuokassa.

Kun pääsemme tavoitteisiimme ja yhtiö sii-
tä hyötyy, on mielestämme syytä palkita 
menestyksemme tekijät. – Olemmekin pa-
nostaneet tavoitteiden saavuttamista tu-
kevien palkkiojärjestelmien kehittämiseen. 
Se tarkoittaa sitä, että tuntityöntekijöiden 
palkkiojärjestelmän perusteet on uusittu ja 
toimihenkilöille on ensi kertaa tarjolla kon-
sernin mallin mukainen paikallinen bonus-
järjestelmä, kertoo toimitusjohtaja.

– Työntekijöiden palkkiojärjestelmä 
muutetaan tukemaan entistä paremmin 
päätavoitteitamme: laadukkaiden moot-
toreiden, voimansiirtokomponenttien ja  
aggregaattien valmistamista oikea-aikai-
sesti ja kustannustehokkaasti. 

– Palkkio jakaantuu koko tehtaan tavoit-
teisiin ja osastokohtaisiin tavoitteisiin. Pai-
notusta on haluttu kääntää laadun suun-
taan. Palkkion suuruus voi olla nykyistä suu-
rempi riippuen luonnollisesti siitä, kuinka 
hyvin tavoitteisiin päästään, Tervala kertoo.

Juha Tervalan mukaan toimihenkilöiden 
palkkio muodostuu AGCO:n menestyksestä 
sekä AGCO Powerin tavoitteiden saavutta-

misesta. AGCO Powerin yhtei-
set tavoitteet painottu-
vat laatuun (60 %) sekä 
taloudelliseen tulok-
seen (40 %). Osasto-
kohtaiset tavoitteet 
ovat kunkin toimin-
non määrittelemiä 
ja johtoryhmässä hy-
väksyttyjä tavoittei-
ta yhteisten päämäärien 
saavuttamiseksi. 

– Tavoitteisiin on sisälly-
tetty yli osastorajojen meneviä 
tavoitteita, joilla edellytetään 
osastojen välistä menestyksel-
listä yhteistyötä.

Toimitusjohtaja Tervalan 
mukaan uudistetun palkkiojär-
jestelmän tähtäimenä on saa-
vuttaa asetetut tavoitteet, kehit-
tyä organisaationa ja palkita me-
nestyksen tekijät ja sitä kaut-
ta lisätä henkilöstön sitou-
tumista ja työtyytyväisyyttä.

LÄPIMURTO-
       TAVOITTEET
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LÄPIMURTO-
       TAVOITTEET

Kutoshallin väestönsuoja valmistumassa 

Visura Oy:n Timo Artsola (vas.), Jouko Tonteri ja Vesa Rantanen työmaalla helmikuussa.

Kutoshallin yhteyteen nouseva väestön-
suoja rakentuu hyvää vauhtia. Pääura-
koitsijana toimii Visura Oy, joka voitti vii-
me vuonna järjestetyn tarjouskilvan. Ra-
kentaminen alkoi joulukuun 18. päivänä 
asfaltin poistolla ja jatkui perustustöillä 
tammikuussa.

– Urakassa pieni haaste on ollut väestön-
suojan rakentaminen hallin sisään, ja sen 
takia työ etenee tavanomaista hitaammin. 
Tavallisesti väestönsuoja tehdään taivasal-
le, sanoo Visuran työnjohtaja Timo Artsola.

Väestönsuojan on tarkoitus valmistua 
tämän maaliskuun loppuun mennessä. Ra-
kennuksesta tulee ulkonäöltään kutoshal-
lin näköinen.

Väestönsuoja rakennetaan, koska se on 
lakisääteinen ja puuttui kutoshallista. Inves-
toinnin arvo on noin 300 000 euron suuruus-
luokkaa. Tulevaisuudessa väestönsuojaa 
voidaan käyttää myös muuhun tarkoituk-
seen, kunhan tila on muutettavissa väestön-
suojaksi kolmen vuorokauden aikana. Täl-
laista muuta käyttöä voisi olla esimerkiksi 
sosiaalitilana toimiminen. 

UUDISTUKSIA

Tehtaan piha-alue sai led-valot
 

TEKSTIT JA KUVAT: IDA KANNISTO

Linnavuoren tehtaan ulkovalaistus on uusit-
tu alkuvuoden aikana. Tehtaan piha-alueen 
viimeisetkin vanhat valaisimet vaihtuivat 
uusiin hiihtolomaviikon aikana.

– Iso osa ulkovalaistuksesta oli elinkaa-
rensa päässä ja uusimista vailla. Viime vuo-
den lopulla tuli mahdollisuus saada inves-
tointirahaa projektin toteuttamiseksi, ker-
too kunnossapitopäällikkö Erno Lindroos.

Tätä juttua kirjoitettaessa työ oli teh-
taan parkkipaikkaa lukuun ottamatta val-
mis. Alue jäi viimeiseksi, koska parkkipaik-
ka on tavallisesti täynnä. Hiihtolomaviikol-
la pääosa henkilöstöstä oli lomalla, mikä 
mahdollisti viimeistenkin valaisimien vaih-
tamisen uusiin.

Vanhat valot vaihtuivat led-valaisimiin, 
joista on monenlaisia hyötyjä. Uusilla va-
laisimilla syntyy esimerkiksi vuositasolla 
merkittävä säästö sähkölaskuun vanhaan 
valaistukseen verrattuna. 

Tehdas on sitoutunut energiatehok-
kuussopimukseen. Erno Lindroosin mu-
kaan tehtaan oma tavoite on, että seuraa-
vien parin-kolmen vuoden aikana koko teh-
dasalue valaistaan ledeillä. Tällä hetkellä jo 
yli puolet valaisimista ovat ledejä.

Tehtaan sähkötyönjohtaja Janne Torvinen valvoi valaistuksen uusimista, jotta urakoitsijan asennustyö 
sujui vaatimusten mukaisesti.
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TEKSTIT JA TIMON & TERON KUVAT: ULLA AURIO

PALUUMUUTTAJAT

Timo tuli 
takaisin…

Timon ensitaival moottoritehtaassa alkoi 
2011, jolloin hän tuli kesäharjoittelijaksi moot-
torikokoonpanon tuotannonkehitykseen. Sit-
ten syntyi diplomityö ja mies sai vakituisen 
paikan. 

Edessä oli Timon mukaan todellinen tu-
likaste, kun hän sai vastuulleen uuden ko-
koonpanoprosessin suunnittelun ja toteu-
tuksen hyvin tiukalla aikataululla. Nuoresta 
miehestä oli kasvamassa kovan luokan tuo-
tannonkehittäjä.

– Ja siitä eteenpäin toimenkuvani laajeni 
ja muuttui kokemuksen myötä yhä vaativam-
maksi. Hyvä niin, mutta vähitellen voitti aja-
tus, että kokemuspohjaa pitäisi leventää vie-
läkin enemmän. 

– Kohdallani kysymys ei ollut niinkään ti-
linauhan ”leventämistarpeesta”, mutta toki ta-
loudelliset houkuttimet helpottivat lähtöpää-
töksen tekemistäni. Ehkä taustalla oli myös 
jonkinasteinen kyllästyminen.

Kun kuusi työvuotta moottoritehtaassa tu-
li täyteen, siirtyi Kootan Timo pienehköön oh-
jelmisto- ja konsultointitaloon hoitamaan tuo-
tannon kehityskonsultointia. 

Softa-aika jäi kuitenkin Kootan kohdalla 
vain muutaman kuukauden mittaiseksi, sil-
lä palaamiseen kannustavia kutsusoittoja tuli 
miehelle varsin pian. Keskusteluissa kävi ilmi, 
että edessä saattaisivat olla aivan uudet haas-
teelliset tehtävät. Ja niin syntyi paluupäätös 
lopulta helposti ja nopeasti. 

… ja niin tuli 
Terokin

– Tällaisen turvallisen kasvattajayri-
tyksen jättäminen ei ollut helppoa. 

Mutta helppoa oli sitä vastoin tän-
ne palaaminen. Oli melkein äl-

listyttävää, miten lämpimän 
vastaanoton sain ja kuinka 

mukavilta tutut kaverit ja 
tuttu työyhteisö tuntui-
vat, kuvailee Timo Koo-
ta tuoretta kokemus-
taan. Hyvin samankal-
taisia tuntemuksia on 
ollut myös Tero Terva-
lammilla. 
    Molemmat mie-
het hymähtävät toi-
mittajan kysymyksel-
le, houkuteltiinko hei-
tä takaisin rahan voi-

malla. 
   – Ei todellakaan, pikem-

minkin päinvastoin.
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Auto- ja kuljetustekniikan insinööri Tero Terva-
lammi tuli AGCO Powerin tuotekehityspuolel-
le helmikuussa 2012. Parin työvuoden jälkeen 
hän siirtyi kilpailijan leipiin. Neljän vuoden ku-
luttua Tero palasi takaisin Linnavuoreen, enti-
seen tuttuun työhönsä tuotekehitysinsinöörik-
si asiakasprojekteihin. 

– Täältä lähtemiseen minua innoittivat edes-
sä olevat mielekkäät työtehtävät, mutta siinä 
vaiheessa myös raha oli tärkeä houkutin. 

– Halusin hankkia lisää kokemusta ja laajen-
taa näkemystäni, sillä Linnavuori oli ollut ensim-
mäinen oikea työpaikkani. 

– Vähitellen ajatuksiini kuitenkin nousi ha-
lu palata takaisin Linnavuoreen. Seurasin avoi-
mia paikkoja, mutta hakematta jäi. Sitten mi-
nulle soitettiin, sillä sana oli kai kiirinyt, että olin 
kiinnostunut. 

Tero päätti vastata kutsuun myöntävästi. 
Hän tuli takaisin, ja ryhtyi tekemään samoja teh-
täviä, joiden parista hän oli aikanaan lähtenyt. 

– Työni on mielenkiintoista ja haastavaa. Toi-
miminen kansainvälisessä yhteisössä oli minul-
le mieluisaa jo aikaisemmin ja sitä se on nytkin. 
Tykkään muun muassa siitä, että pääsen välillä 
matkaamaan asiakkaiden luokse aitoon käyt-
töympäristöön.

– Huomaan, että AGCO Powerissa monet 
asiat ovat kehittyneet ja menneet eteenpäin. 
Suunta on hyvä. Mielestäni tulevaisuus Linna-
vuoressa näyttää valoisalta, sanoo Tero Terva-
lammi. 

Enemmän vastuuta

Timo Koota sanoo ymmärtävänsä, että AGCO 
Powerin kokoinen iso laiva ei käänny hetkes-
sä, mutta oikeaan suuntaan moottoritehdasalus 
on hänen mukaansa matkalla. – Olen havaitse-
vinani, että yksittäisten ihmisten arvostaminen 
on vahvistumassa ja vastuun sekä luottamuk-
sen antaminen enenemässä. Se on hyvä suun-
ta talossa, jossa tiedän olevan todella paljon si-
toutuneita ja työlleen omistautuneita ihmisiä, 
toteaa Timo. 

Alex on mies, joka kysyy MIKSEI!
– Tässä muutosprosessissani huomasin 
muun muassa sen, että jos ihminen ko-
ko ajan haikailee pois ja hakee jatkuvasti 
muualta hommia, silloin työpäivät tuntu-
vat kurjemmilta. Jos taas on itse päättänyt 
viihtyä, kaikki sujuu paremmin. Ja kun käy 
katsomassa tilannetta aidan takana, huo-
maa, ettei se ruoho kaikkialla olekaan sen 
vihreämpää. 

Yllä olevan toteaa Alexander Duray, joka toi-
mii tällä hetkellä AP:n tuotehallinnassa asiak-
kuuspäällikkönä. Alex on ”kotoisin” Valtralta. 
Suolahden hankintaosastolta hän siirtyi Lin-
navuoreen strategisen hankinnan tehtäviin 
seitsemän vuotta sitten. 

Ja miksi siirryit?  – Kohtasin Jyväskylässä 
tulevan vaimoni. Hänen juurensa ovat tuke-
vasti Tampereen seudulla. Ymmärrät siis var-
masti paikkakunnan vaihtamisen syyn, kertoo 
tämä hyvällä huumorilla varustettu keskisuo-
malais-belgialainen herrasmies. 

Vajaa vuosi sitten kesällä Alexia lähestyt-
tiin toisesta amerikkalaislähtöisestä yhtiöstä. 

–Houkuttimena olivat palkka ja kasvava vas-
tuu. Lähdin. Mutta todellisuus ei kuitenkaan 
ollut kaikelta osin lupausten mukainen. 

– Yksi kahvihetki Ratian Jarmon kanssa 
johti siihen, että nyt olen taas takaisin mootto-
ritehtaalla, uusissa tehtävissä, mutta tutussa 
talossa ja tuttujen ihmisten joukossa. Palaa-
minen tuntui erittäin mukavalta.

Alex kertoo katselevansa nyt entistä roh-
keammin ympärilleen. – Haluan haastaa it-
seäni kysymään yhä useammin, MIKSEI? Koen 
nimittäin olevani tehtaassa, jossa on paljon 
potentiaalia ja kykyä vastata tulevaisuuden 
haasteisiin. Ehkä rohkeutta ja ennakkoluu-
lottomuutta saisi olla vielä nykyistäkin enem-
män, toteaa Alex. 

– Omalla kohdallani ajattelen, että on pa-
rempi yrittää ja vaikka epäonnistua kuin jät-
tää yrittämättä. Virheistä nimittäin oppii. 

Alexander Duraylla on vahva luottamus 
AGCO Poweriin. 

– Toivon kuitenkin, että tehtaan tunnet-
tuus kasvaisi ja näkyvyys lisääntyisi nykyi-
sestä, jotta taloon saataisiin enemmän nuo-
ria osaajia. 

KUVA: ALEXIN ARKISTO

ALEX:

”Omalla kohdallani 
ajattelen, että on 
parempi yrittää ja 
vaikka epäonnistua 
kuin jättää yrittämättä. 
Virheistä nimittäin 
oppii.”

TIMO JA TERO:

”Tärkeintä on, että saa jotain 
merkittävää aikaan ja että voi 
tehdä asioita, joita pitää tärkeinä. 
Onnistumisen elämykset ovat  
usein se paras palkka työstä.” 
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TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA

KUNNIAMERKIT

Itsenäisyyspäivän kunniamerkeillä palkittuja agcolaisia Ilkka Leskistä (vas.), Jarmo Kalliota, Jukka Tuomisaloa, Risto Jokista, Heimo Sillanpäätä ja 
Jari Vireniä juhlittiin kahvitilaisuudessa tammikuussa.

”Värikkäät persoonat ovat olleet Linnavuoren suola”
Lähes 50 vuotta sitten eräs nuori mies 
pesi Linnavuoren tehtaan ikkunoita 
tyttöjen kanssa yhteistyössä. Työuraan 
60-luvun loppupuolelta tähän päivään 
on mahtunut monenlaisia aikoja. Kuusi 
kunniamerkittyä agcolaista jakoi muis-
toja kuluneilta vuosikymmeniltä.

Kuusi pitkän uran tehnyttä agcolaista palkittiin 
kunniamerkein itsenäisyyspäivänä joulukuus-

sa. Helmikuussa saimme yhteisen pöydän ää-
reen heistä neljä eli avainasiakkuuspäällikkö 
Ilkka Leskisen, toimittajatakuiden päällikön 
Jarmo Kallion, koneistaja Jari Virenin ja val-
mistusprosessin kehittäjän Jukka Tuomisalon. 
Keskustelusta ei meinannut tulla loppua, kun 
palkitut innostuivat muistelemaan, mitä kaik-
kea vuosiin onkaan mahtunut: entisiä työka-
vereita, suuria persoonia, onnenpotkuja ja vai-
keitakin aikoja.

Jari Virenin ensimmäinen työkokemus Lin-
navuoressa oli kesätyö portinvartijana. Nykyi-
sin tehtävää ei enää ole olemassa.

– Se oli nuorelle miehelle kovaa aikaa, sillä 
työhön kuului myös yövuoroja keskellä kesää, 
Jari sanoo hymyssä suin.

Sittemmin Jarin ura vei tuotekehitykseen, 
jossa myös Jarmo Kallio työskenteli vuosien 
ajan. Noihin vuosiin mahtui myös yhteisiä pro-
jekteja: porukalla on podettu teknisiä murheita,  
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mutta myös keksitty toimivia ratkaisuja. Yksi 
mieleenpainuvimmista projekteista oli tuoteke-
hityksen suunnittelemat ja valmistamat proto-
moottorit Saabille 80-luvun lopulla, jossa mo-
lemmat miehet olivat mukana.

Puoli vuosisataa 
moottoreiden parissa
– Ensimmäisestä päivästä on nyt reilut 49 
vuotta, toteaa koneistaja Risto Jokinen ja viit-
taa työuraansa Linnavuoren tehtaalla.

Tänä päivänä tehdas on Riston mukaan 
täysin erilainen kuin puoli vuosisataa sitten.

– Jos sen aikainen ihminen tulisi nyt katso-
maan, ei varmasti uskoisi silmiään.

Risto täyttää kesällä 67 vuotta, mutta ei vie-
lä osaa sanoa, milloin aikoo päättää pitkän työ- 
uransa. Työmatka Siurosta taittuu yhä polku-
pyörällä kesät talvet.

Joulukuussa hän sai viiden muun palki-
tun tapaan tiedon kunniamerkistä. Sitä hän 
ei osannut odottaa.

– Aluksi mietin, että onkohan merkki men-
nyt nyt väärälle henkilölle. En osannut kuvitel-
lakaan tällaista.

Hämmentynyt oli myös pian 30 vuotta ta-
lossa ollut aggregaattiasentaja Heimo Sillan-
pää, joka työskentelee tällä hetkellä AGCO Po-
werin Tesoman tehtaalla. Heimon aika kuu-
luu moottorien parissa myös vapaa-ajalla, sil-
lä hän harrastaa moottoripyöriä ja puuhailee 
vanhojen autojen parissa.

– Se on kuitenkin erilainen maailma, sillä 
töissä kokoan kliinisiä, uusia tuotteita.

Työvuosien aikana työtoverit ympärillä 
ovat vähentyneet. Heimon työpaikka on kui-
tenkin säilynyt.

– 90-luvun lama oli huonoa aikaa. Itselläni 
on ollut onnekkaita sattumia, sillä omat työt 
ovat jatkuneet. Itselläkään ei ole ollut poltetta 
lähteä pois. Olen ollut tyytyväinen.

myös yhteiskunnan taloudellisesti vaikeat ajat, 
jolloin tehtaallakin on oltu veitsenterällä.

–Työpaikka on tuonut turvaa. 90-luvun la-
ma oli tiukkaa aikaa, mutta kun siitä selvittiin, 
tehdas lähti varsinaiseen buumiin. Jo vuonna 
-94 Linnavuoressa tehtiin tuotantoennätys, mi-
kä tarkoitti yli 10 000 valmistunutta moottoria, 
muistaa Jari Viren.

Paljasjalkaisena linnavuorelaisena Ilkka Les-
kinen seurasi isänsä jalanjälkiä moottoritehtaal-
le ja hankki ensimmäiset kokemuksensa jo ke-
sällä -69, jolloin hän kesätyönään muun muas-
sa maalasi tehtaan aitoja ja nosteli ykkös- ja kak-
koshallin ikkunoita tyttöjen pestäväksi.

Vuosikymmenien aikana Linnavuori ja työka-
verit ovat tulleet tutuiksi jokaiselle neljälle. Kes-
kustelu siirtyy aika ajoin yhteisiin muistoihin. Ilk-
ka Leskisen isä työskenteli vuoteen 1985 saak-
ka tutkimusinsinöörinä tuotekehityksessä, jos-
sa Jari ja Jarmo aloittivat 80-luvulla.

– Kun valmistuin Porin Tekusta vuonna -79, 
silloinen osaston päällikkö soitti ja kysyi, tulen-
ko heille hommiin. Eihän sellaisesta voinut kiel-
täytyä, Ilkka sanoo.

Kun työura samassa paikassa lähenee 40 tai 
jopa 50 vuotta, herää kysymys: mikä saa jatka-
maan työssä vielä vuosikymmentenkin jälkeen?

Vastauksia kuunnellessa muutama asia nou-
see ylitse muiden. Maailman mukana myös teh-
das on muuttunut ja kehittynyt, mikä on pitänyt 
mielenkiinnon yllä. Jari Viren huomauttaa, että 
muutoksista huolimatta yksi asia on kuitenkin 
säilynyt ennallaan vuosikymmenien ajan: am-
mattitaito.

– Tutkimuspuolella asentajien ammattitai-
to on huipussaan. He tietävät, mitä tekevät. Mo-
net nuoret harrastavat moottorilajeja ja heillä 
on siihen palo.

Vuosien aikana vaihtelevat työtehtävät ovat 
taanneet monipuolisuutta ja hyvät työkaverit 
auttaneet jaksamaan erilaisia aikoja.

– Värikkäät persoonat ovat olleet paikan suo-
la ja tuoneet viihtyvyyttä työhön, Jukka Tuomi-
salo vakuuttaa.

– Eri ihmisten kanssa jutellessa työkaverit ja 
hyvä ilmapiiri nousevat aina esiin, Ilkka vakuuttaa.

Jukka Tuomisalo vakuuttaa, että vuosien aika-
na huonojakin päiviä on koettu. Jokainen muistaa 

– Tuotantoennätyshän tehtiin heti kun pala-
sin taloon takaisin, vitsailee Ilkka Leskinen, joka 
ehti työskennellä muualla muutaman vuoden 
ennen kuin palasi takaisin Linnavuoreen.

Kiitoksen sanoja kuuluu myös siitä, että teh-
taalla on saanut työskennellä vapaasti. Miesten 
mukaan kukaan ei holhoa selän takana, vaan en-
nemminkin tehtaalla vallitsee luottamus siihen, 
että jokainen tekee työnsä.

Samat mietteet toistuvat jokaisen suusta, 
kun puhe kääntyy kunniamerkkeihin. Hämmen-
nys nousee esiin monta kertaa.

– Tieto tuli tekstiviestillä Tallinnaan, jossa 
lomailin. Ensin ajattelin, että onkohan nyt tullut 
oikealle henkilölle, Jari Viren sanoo.

Jukka Tuomisalo ja Ilkka Leskinen jatkavat, 
että hämmennyksestä toivuttua muistaminen 
tuntui hyvältä.

– Lehden kyllä selasin, mutten huomannut 
siellä omaa nimeäni, Ilkka toteaa.

– Ehkä olemme sitten yrityksessä tehneet jo-
takin sellaista, jolla on ollut merkitystä, miehet 
pohtivat.

Kukaan ei holhoa selän takana, 
vaan ennemminkin tehtaalla 
vallitsee luottamus siihen, että 
jokainen tekee työnsä.

Kun työura samassa paikassa 
lähenee 40 tai jopa 50 vuotta, 
herää kysymys: mikä saa 
jatkamaan työssä vielä vuosi-
kymmentenkin jälkeen?
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YMPÄRISTÖNURKKA

AGCO Power 2017 
YMPÄRISTÖN VALOSSA
On aika katselmoida, miten AGCO Powerilla  
meni ympäristötavoitteiden suhteen viime 
vuonna. Käytännössä siis katselmoidaan 
pääsimmekö asetettuihin tavoitteisiin? 

Tavoitteita ja toteutumia mitataan tällä 
hetkellä kolmen mittarin perusteella: vaaral-
listen jätteiden määrällä, energiajätteen mää-
rällä ja kierrätysasteella. Jätteiden määriä ver-
rataan valmistuneisiin moottoreihin, aggre- 
gaatteihin ja hammaspyöriin. Edellä maini-
tuista tuotteista lasketaan niin sanottu tuo-
tantoyksikkö (ty), jota laskelmassa käytetään. 

Vastaus alussa esittämääni kysymykseen 
tavoitteisiin pääsemisestä on: kyllä ja ei.

Vaarallisten jätteiden osalta alitimme ase-
tetun tavoitteen. Tavoite vuodelle 2017 oli 
16,7 kg/ty, toteutunut tavoite on 14,8 kg/ty. 
Tähän vaikuttaa vuonna 2016 hankittu eva-
poraattori (tislauslaitteisto). Evaporaatto-
rin kautta tuotannon prosesseissa syntyviä 
jätevesiä käsitellään ennen kuin ne lähetetään 
eteenpäin Fortumille lisäkäsittelyyn. Näin 
leikkuunestejätteestä ja pesunestejätteestä 
saadaan iso osa vettä pois ennen kuljetusta. 
Tämän myötä Fortumin auto käy meillä har-

vemmin, ja ympäristöä säästyy myös turhien 
kilometrien ajamisesta. 

Tavoitteisiin ei ihan päästy energiajätteen 
eikä myöskään kierrätysasteen osalta. Ener-
giajätteen tavoite oli 4,2 kg/ty ja toteuma 4,5 
kg/ty. Kierrätystavoite oli viime vuodelle 75 % 
ja toteuma 74 %. Kauaksi emme tavoitteista 
jääneet, mutta tehtävää on tulevaisuutta aja-
tellen. Positiivisena asian todettakoon, että 
vaikka sekajätettä ei enää mitata samalla ta-
valla kuin energiajätettä, niin viime vuonna  
sekajätteen määrä puolittui vuoteen 2016 ver-
rattuna.

Pohdin luonnollisesti syitä siihen, miksi 
jäimme tavoitteesta, ja tulin siihen tulokseen, 
että tulos on varmasti useiden asioiden sum-
ma. Lajittelu ei ole toiminut kyllin tehokkaas-
ti, tulevat osat on (osittain) pakattu hankalasti 
kierrätettäväksi, ja esim. muovia ei saada kuin 
pieni määrä kiertoon (5,5 t). Mitä muovin kier-
rätykseen tulee, niin yrityksille muovinkeräys  
on tehty haastavaksi. Teollisuudesta muovi 
pitäisi saada kerättyä hyvin spesifisesti tal-
teen, eri muovilajit pitää eritellä toisistaan ja 

sen pitää olla puhdasta ja kuivaa. Tällä hetkel-
lä meiltä kiertoon käy pelkästään kirkas muo-
vi, jossa ei saa olla mitään ylimääräistä muka-
na, muulle muoville ei ole kysyntää.

Onneksi kuluttajana ei tarvitse pohtia ihan 
näin vaikeita. Kuluttajamuovin kierrätysoh-
jeen mukaan kaikki kotitaloudesta tulevat 
tyhjät ja puhtaat muovit kuuluvat kierrätyk-
seen: elintarvikkeissa käytetyt muovit, pe-
suainepakkaukset, muovipullot jne. Tärkeää 
on kuitenkin näissäkin muistaa, että kaikki 
pitää olla erikseen, ei esimerkiksi sisäkkäin, 
koska muovien käsittelylinjalla on optinen 
tunnistin, joka tunnistaa ja lajittelee muovit 
laadusta riippuen. 

Itseäni askarrutti myös aikoinaan, miten 
puhdasta muovin pitäisi olla. Törmäsin ker-
ran hyvään nyrkkisääntöön: jos pystyt pak- 
kauksen säilyttämään kotona keräyspistees-
sä ilman hajuhaittoja, niin se kelpaa myös 
kierrätykseen. Ei muuta kuin kierrättele-
mään!

TEKSTI: AIJA KOIVURANTA, YMPÄRISTÖINSINÖÖRI  |  KUVA: PIXABAY

Törmäsin kerran hyvään nyrkkisääntöön: jos pystyt 
pakkauksen säilyttämään kotona keräyspisteessä 
ilman hajuhaittoja, niin se kelpaa myös kierrätykseen. 

Vaarallisten jätteiden osalta 
alitimme asetetun tavoitteen.

Tavoitteisiin ei ihan päästy 
energiajätteen eikä myös- 
kään kierrätysasteen osalta.
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KIINASTA
uutisia & terveisiä

TEKSTI: JARMO TUORILA | KUVAT: AGCO:N ARKISTO

Leudon syksyn jälkeen mekin Changzhoussa 
saimme tänä talvena kunnolla lunta, aina-
kin vähäksi aikaa. Yhtenä viikonloppuna 
satoi noin 15-20 cm lumikerros ja ympäris-
tö alkoi ihan aidosti näyttämään talviselta 
Suomelta. 

Talviset Changzhoun kuulumiset

Joulukuussa AGCO Power Kiinassakin juh-
littiin AGCO Powerin 75-vuotistaivalta. Mukaan 
juhlaillalliselle saimme toimitusjohtaja Juha 
Tervalan, SVP Gary Collarin, ja uuden AGCO:n 
Kiinan maajohtajan Alistair McLellandin. Ohjel-
maa järjestettiin ihan omin voimin ja hauskaa 
oli. Kuvat puhukoot puolestaan.

Vuosi 2017 meni hienosti. Yhteensä 10 690 
moottoria saatiin toimitettua hyvällä laatu- ja 
tuottavuustasolla ja tästä onkin hyvä jatkaa tänä 
vuonna. Lähemmäs 65 % kasvu pitää huolen siitä, 
että meillä on kiirettä varmistaa huiman kasvun 
tuomien haasteiden myötä komponettien saata-
vuus ja laatu, ja resurssien riittävyys koneistuk-
sessa, kokoonpanossa ja testauksessa. Nyt alam-
me olemaan sillä tasolla tuotannossamme, että 
voimme katsoa mihin kokoonpanomme työvuo-
rokohtainen kapasiteetti riittää eli olemmeko käy-
tännössä teoreettista kapasiteettia vastaavalla  
tasolla. Minä uskon että me olemme. Toivotaan, 
että sisäisten asiakkaidemme ilmoittamat ennus-
tetut tarpeet myös toteutuvat.

Vaikka talven tuntua olikin tammi-helmikuus-
sa, niin kyllä kiinalaisen uuden vuoden aikaan hel-
mikuun puolessavälissä lämpötila on jo alkanut 

AP Changzoun tuotan- 
non päällikkö Allen 
Zhang eläytymässä 
lauluesitykseensä.

AGCO Power Changz-
houn laatupäällikkö 
William Yang esitteli 
omaa tiimiään.

SVP Gary Collar välitti korporaation terveiset ja 
onnittelut AP Changzhoulle.

Kiinan kulttuuriin kuuluvat lasien kohottamiset 
ovat oiva tunnelman kasvattaja.

Toimitusjohtaja Juha Tervala kertoi vieraille  
lyhyesti AGCO Powerin historiasta.

Paikallinen kasvusto ei sellaiseen lumi-
kuormaan ole tottunut; iso määrä puistojen 
ikivihreitä lehtipuita menetti osan oksistos-
taan lumikuorman alla. Niitä sitten viheraluei-
den hoitajat kuskasivat kuorma-autokaupalla 
pois puistoista. 

Viimeksi tällainen lumikuorma sattui  
Changzhoun-Shanghain tasolle vuoden 2008 
talvella, joten kovin usein ei kunnon lumentu-
losta päästä nauttimaan. Nyt lumi pysyi maas-
sa 2-3 viikkoa lumisateiden jälkeisen jatku-
neen pakkassään ansiosta.

kohoamaan keväisiin lukuihin, ja sitä myö-
tä myös nopea tuotantomäärien nousu pitää 
huolen, että tekemistä riittää. 

Kiinan tehtaalla tehdään tyytyväisinä töitä, 
mikä takaa sen, että työntekijöiden vaihtuvuus 
on saatu pidettyä minimissään. Eli ammattitai-
to tiimissä kasvaa sitä mukaan kuin työvuo-
sia AGCO:lla kertyy lisää. Jo nyt aika moni tuo-
tannnossa toimivista operaattoreista on ollut 
yrityksemme palveluksessa 5-6 vuotta. Kiinan 
mittapuun mukaan voimme olla erittäin tyyty-
väisiä siihen, että työntekijät viihtyvät.

Samanlaisia uutisia tarvittavien moottori-
määrien kasvusta kuuluu myös Linnavuores-
ta ja Mogista, joten näissä merkeissä on hyvä 
jatkaa kohti kevättä.

Kuulumisiin
Jarmo Tuorila
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AGCO POWER ETELÄ-AMERIKAN UUTISIA
TEKSTI: FERNANDO SILVA

AGCO Powerin Brasilian generaattoriteh-
das otti käyttöön AGV:n (Automated Gui-
ded Vehicle/automaattisesti ohjattu ajo-
neuvo) kokoonpanolinjallaan, seuraten 
näin AGCO:n trendiä automaation ja val-
mistusmenetelmien standardisoinnin 
suhteen.   

Uusi järjestelmä ei pelkästään siirrä 
tuotteita kokoonpanolinjalla vaiheelta toi-
selle, vaan järjestelmä on varustettu teko-
älyllä, jolloin se pystyy mukautumaan tuo-
tantolinjan muuttuviin tarpeisiin. Tuotan-
tolinjan kuormitustilanne, kustannukset, 
turvallisuus, normaalista poikkeavat siir-
rot jne. ovat asioita, jotka järjestelmä ot-
taa huomioon toimiakseen mahdollisim-
man tehokkaasti. Lisäksi on tarvittu pal-
jon uusia teollisuusautomaation tietojär-
jestelmäratkaisuja sekä valmistuksen ja 
tietotekniikan yhdistämistä, jotta uusi toi-
mintatapa toimisi ja täyttäisi siltä vaadi-
tut odotukset.

Käyttämällä automaattisesti ohjattua 
ajoneuvoa generaattoritehtaallaan, AGCO 
voi vähentää yhden henkilöresurssin, vält-
tää ajanhukkaa, parantaa työntekijöiden 
työergonomiaa ja lisätä tuottavuutta.

AGV KÄYTTÖÖN GENERAATTORITEHTAALLA

Suomen tiimien välillä. Uusi järjestelmä tulee 
lisäämään tiedonvaihdon määrää ja laatua.

Jälleenmyyjät saavat käyttöönsä enemmän 
ja laadukkaampaa tietoa kentältä, joka auttaa ja 
nopeuttaa ratkaisemaan asiakkaan tekniset on-
gelmat. Tämän ansiosta huoltoa vaativien konei-
den määrä laskee, tehokkuus paranee, takuu-
kustannukset pienentyvät ja asiakkaan luotta-
mus tuotemerkkeihin vahvistuu.

Jälleenmyyjät saavat
 käyttöönsä enemmän ja 
laadukkaampaa tietoa 
kentältä, joka auttaa ja 
nopeuttaa ratkaisemaan 
asiakkaan tekniset ongelmat. 
Tämän ansiosta huoltoa 
vaativien koneiden määrä 
laskee, tehokkuus paranee, 
takuukustannukset pienen- 
tyvät ja asiakkaan luottamus  
tuotemerkkeihin vahvistuu.

AGV-malli.

 AGCO SA asiakkuudenhallintapohja.

AGCO POWERIN MYYNTITIIMI:
Vuoden 2018 alussa AGCO POWER SA:n jälki-
markkinointitiimi otti käyttöönsä asiakkuuk-
sienhallintajärjestelmän. Tiimi on kouluttau-
tunut järjestelmän käyttöön siitä lähtien kun 
Suomen vastaava tiimi viimeksi vieraili Bra-
siliassa.

Uuden järjestelmän tärkein tavoite on op-
timoida tiedonvaihto jälleenmyyjien, Masseyn 
ja Valtran tiimien ja AGCO Powerin Brasilian ja  
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LAATUNURKKA
TEKSTI: JUHA RANDELL

Paljon on asioita muuttunut siitä, kun rei-
lu vuosi olin samassa tilanteessa ja kirjoi-
tin tätä tekstiä. Omalta osaltani kotiutumi-
nen on jollain tasoa mennyt päätökseen, 
uudet roolit ovat enimmäkseen sisäistet-
ty, kuitenkin paljon opittavaa on edelleen. 
Organisaatiommekin on kasvanut kahdella 
hengellä, Tero Kärkkäisellä ja Andy Fangil-
la sitten viimeisen. Kumpikin herra on erit-
täin hyvin sulautunut ja kotiutunut meidän 
ryhmään. Kiitos siitä tiimille ja tietysti her-
roille itselle.

Eilen olin kuulemassa henkilöstöinfoa. 
Siellä tuli selkeäksi se, mikä tässä on vii-
me vuoden lopussa ja tämän vuoden alus-
sa ollut aistittavissa eri foorumeissa: Laatu 
on kaikessa tekemisessä numero yksi! Pu-
hutaanpa sitten henkilökohtaisen tai yritys-
tason tavoitteista, tulospalkkauksesta, laa-
dulla on kaikessa merkittävä rooli. Ja mi-
kä hienointa, meillä on nyt yli funktiorajo-

jen meneviä yhteisiä tavoitteita ja päämää-
riä. Eli nyt sitten tehdään se loikka laadus-
sa uudelle tasolle.

Meidänkin tiimin kanssa toimittajalaa-
dussa samassa kentällisessä pelaavat os-
tajat, ja totta kai laadun muut osa-alueet. 
Meillä on ollutkin jo muutama mietintö yh-
dessä osto-osaston kanssa siitä, miten yh-
dessä taklaamme tehokkaammin laatuon-
gelmat, jotka voimme mieltää olevan läh-
töisin meidän toimittajakentästä. 

Puhumme tässä nyt sitten omasta tai 
toimittajan toiminnasta, haavin verkkoa 
on tihennettävä, että virheet saadaan kiin-
ni. Ennen kaikkea meidän on panostetta-
va toistuvien virheiden taklaamiseen! Asia-
kas on joka tilanteessa suojattava virheiltä 
ja annettava hänelle hyvä laatukokemus, 

sillä on aina muistettava se tosiseikka, että 
hän on se, joka lopulta tuo leivän meidän 
jokaisen pöytään. 

Haluaisin vielä loppuun toivottaa hyvää 
ja laadukasta alkavaa kevättä kaikille.

Juha Randell

AGCO Powerin juhlakausi jatkuu
Tehtaan 75-vuotisjuhlan suurin ta-
pahtuma oli viime vuoden marras-
kuun henkilöstöjuhla Rosendahlis-
sa. Tulevan huhtikuun 18. päivänä 
järjestetään juhla yrityksen eri si-
dosryhmille, toimittajille ja suurim-
mille asiakkaille. 

Vieraita kevään juhlaan odote-
taan niin Suomesta kuin ulkomail-
takin. Noin 150 hengen tapahtuma 
järjestetään Tampereen Pakkahuo-
neella.
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APS 

APS – AJANKOHTAISTA

Viime aikoina on tehtaallamme keskusteltu sii-
tä, mitä se JP (=jatkuva parantaminen) oikein 
tarkoittaa, miten ja missä sitä tulisi tehdä ja 
kenen toimesta. Osa meistä on myös mietti-
nyt, miksi sitä jatkuvaa parantamista ylipää-
tään tulisi tehdä tai miten voisimme sitä edel-
leen kehittää ja edistää.

Aloitetoimikunta tulee talviloman jälkeen 
tarkentamaan ja päivittämään monen vuoden 
takaisia aloitesääntöjä, joissa määritetään teh-
taan aloitetoiminnan ja JP-toiminnan perus-
teita sekä toimintatapoja. Lisäksi tammikuun 
APS-ohjausryhmässä päätettiin aloitelausun-
tojen läpimenon tehostamistoimenpiteistä. 

Strategiasta jatkuvaan parantamiseen

Jatkuva parantamisella tarkoitetaan toimin-
nan jatkuvaa kehittämistä paremmaksi. Pa-
rantamista tekevät kaikki, joka päivä ja kaik-
kialla. Tarkoituksena on aikaansaada paljon 
pieniä parannuksia, ja laajalla rintamalla. Nä-
mä pienet moninaiset parannukset edesautta-
vat strategiasta lähtevien parannusprioriteet-
tien ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Jokainen henkilö on oman työnsä 
paras asiantuntija ja kehittäjä

Jatkuva parantaminen ei ole muutamien hen-
kilöiden etuoikeus, vaan tarkoitus on saada 
kaikki mukaan kehittämään omaa työympä-
ristöään. Jokainen henkilö on oman työnsä pa-
ras asiantuntija ja täten paras ja asiantunte-
vin kehittäjä. 

Jatkuva parantaminen on päivittäisiin on-
gelmiin ja häiriöihin vastaamista sekä pyrki-
mystä palauttaa toiminta takaisin standardin 
mukaiseksi, ja toiminnan kehittämisestä uu-
delle tasolle. Oleellista jatkuvassa paranta-
misessa on ennakkoluuloton suhtautuminen 
muutoksiin, nopea toimeen tarttuminen, oi-
keus tehdä virheitä ja oppia niistä. 

Päivittäisjohtamisen tulee tukea jatkuvaa 
prosessien parantamista eikä siten, että meil-
lä on päivittäisjohtamista ja sen lisänä kehittä-
mistä, jos aikaa jää. Esimiesten tulee tukea ja 
valmentaa henkilöstöään jatkuvaan paranta-
miseen. Kehittämistä tulee tehdä siellä, mis-
sä kehittämistarve esiintyy ja tehdä se koh-
teen henkilöiden kanssa yhteistyössä. Tulee 
myös muistaa, että jatkuvaa parantamista tar-
vitaan, etteivät aikaansaadut parhaat käytän-
nöt ja standardit ajan kuluessa rappeutuisi 
huonommalle tasolle.

Kaikki mukaan kehittämään (perinteisestä  
tavasta APS-tapaan).

Esimerkkejä toteutetuista JP:stä:

Esimerkki: Korokkeen lisääminen osalaa-
tikoiden nostokorkeuden pienentämiseksi 
ja täten nostamisen helpottamiseksi (työ-
ergonomian parantaminen).

Esimerkki: Luukun tiivistäminen vähen-
tää hiekkaryynien leviämistä lattialle.  
Seurauksena siivoustarpeen väheneminen 
ja liukastumisriskin pienentäminen.

Esimerkki: Peilin asentaminen häkkiseinään, 
jotta voisi nähdä piilossa olevan tuurna- 
tangon asennon ja reagoida, mikäli se alkaa 
taipumaan mutkalle.

Strategiasta
 jatkuvaan 

parantamiseen.

Kehittävää kevättä toivottaen,
APS-osasto
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MOOTTORIHISTORIA
TEKSTI: ARTO LEHTIMÄKI   

PUHTAASTI KAASULLA
Sähkön sekä lämmön tuottaminen kaasukäyt-
töisillä moottoreilla varustetuilla yksiköillä on 
varsin yleistä Keski-Euroopan maissa. Nämä 
moottorit rakennetaan usein käyttäen runkona 
dieselmoottoria, joka varustellaan kaasukäy-
tön vaatimilla laitteilla. Käyttövoimana voi ol-
la maa-, bio- tai nestekaasu. 80-luvulla aloitet-
tiin myös Linnavuoressa tällaisten kaasumoot-
torin runkojen valmistus. Asiakkaana oli aluk-
si belgialainen yritys Continental Energy Sys-
tems, joka suoritti moottorin loppuvarustelun. 
Heille toimitettiin lähinnä 411 G ja 612 G -tyyp-
pisiä moottoreita. Linnavuoressa huumorimie-
het kutsuivat niitä ”cessin sianpierumoottoreik-
si”. Myöhemmin asiakaskunta laajeni ja nykyisin 
esim. Saksa (Hoeckle ja Schnell Motoren) on hy-
vä vientikohde.

Kaasukäyttö vaati muutamia muutoksia 
dieselkäyttöiseen moottoriin. Ensinnäkin di-
esel-polttonestelaitteet jätettiin pois, samoin 

osa sähkölaitteista. Useimmin myös jäähdy-
tyspumppu ja termostaatti jäivät pois. Sylin-
terikanteen tehtiin sumuttimien paikalle kier-
rereiät sytytystulpille. Pakoventtiilit vaihdet-
tiin natriumjäähdytteisiin ja venttiilivarren tii-
visteet lisättiin (niitähän ei vielä tuolloin ollut 
dieseleissä). Männän palotila muotoiltiin alen-
netulle puristussuhteelle, joka oli yleensä välil-
lä 8:1…12:1. Runko- sekä kiertokangenlaakerit 
vaihdettiin tina-alumiini laakereiksi. Jäähdytet-
ty pakosarja voitiin asentaa taakse tai eteenpäin 
aukeavaksi. Osa moottoreista toimitettiin myös 
ahdettuna ja välijäähdytettynä (esim. 612 GSI).

Vuonna -92 Sisu-Auto toi markkinoille neste-
kaasukäyttöisen SK 181 LPG -mallin. Sen moot-
tori oli VTT:n ja Valmetin kehittämä 612 GA. Näi-
tä täydellisiä kaasumoottoreita valmistettiin 
protopajalla puolenkymmentä  autoihin, jotka 
saatiin myytyä. Jäte- ja muihin kunnallisiin kul-
jetuksiin suunnattua autoa esiteltiin myös ulko-
maisille asiakkaille, mutta kauppoja ei syntynyt. 

Auton päästöt olivat kuitenkin omana aikanaan 
ylivoimaisen matalat. Mutta se oli matala myös 
teholtaan. Se oli varmaan osasyynä, kun autot 
myöhemmin dieselöitiin 612-moottoreilla.

Toinen yritys autokäyttöön tuli vuonna -94, 
kun Saab-Valmet esitteli kehittämänsä Valmet 
74T Ecobus -linja-auton. Sen moottorivaihtoeh-
toina olivat Valmet 620 DSI Euro 2 dieselmoot-
tori (110 kW) tai neste- / maakaasukäyttöinen 
Valmet 634 GA LPG -moottori (125 kW). Tämä 
erittäin edistyksellinen linja-auto ei koskaan 
päässyt sarjatuotantoon. Ainoa prototyyppi oli 
käytössä HKL:n syöttölinjalla kaasukäyttöisenä 
vielä 2000-luvun alkuvuosina. Nykyisin auto on 
museoituna dieselkäyttöisenä.

Uusimpina kaasukäytön muotoina ovat puu-
kaasu sekä ns. ”dual fuel” eli kaksipolttoaine-
moottorit. Kotimaassa esim. Vortel Oy valmis-
taa sähkö-/lämpöyksiköitä puukaasumootto-
reita (84 G) käyttäen. Vastaavaan käyttöön sak-
salainen Schnell Motoren rakentaa 49 CTAG ja 
74 CTAG -moottoreista ”dual fuel” -moottoreita. 
Niissä sytytys tapahtuu nestemäisellä polttoai-
neella, mutta suurin osa energiasta syntyy bio-
kaasulla. Näissä uusimmissa kohteissa mootto-
ri on tarkkaan ”räätälöity” tarvetta vastaavaksi. 
Enää ei pelkkä perusmoottori palvele riittävästi!

Perinteinen 634 G -kaasu-
moottorin runko.

Vertailun vuoksi:

TYYPPI
 612 GA 612 DSBJA 

 
  

Sisu SK 181 LPG Sisu SK 181

Sylinteriluku 6 6

Sylinterin halkaisija mm 108 108

Iskun pituus mm 134 134

Iskutilavuus l 7,4 7,4

Teho kW / r/min ISO 1585 135 / 2300 185 / 2300

Vääntömomentti Nm / r/min 580 / 1200 920 / 1300
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TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVA: PIXABAY

TERVEYDEKSI

Kevätväsymystä vastaan 
voi valmistautua 

hyvällä ravinnolla 
Vuodenaikoihin liittyvä väsymys on monelle 
tuttu ilmiö. Pimeä talvi aiheuttaa osalle kaa-
mosväsymystä, joka alkaa helpottaa, kun ke-
vätaurinko vihdoin valaisee päiviä. Toisaalta 
osa väsyy vasta keväällä, vaikka valon ajatel-
laan piristävän.

Jaksamisen kannalta monipuolinen ruoka-
valio ja riittävä ravinnonsaanti ovat olennaisia 
asioita. Suomalaisen elimistö on talven aikana 
kuormittunut, ja energian saannista on syytä pi-
tää entistä tarkemmin huolta.

Ravintoaineiden puute voi aiheuttaa voima-
kasta väsymystä. Suomalaisilla puutosoireita on 
varsinkin D- ja A-vitamiineista sekä raudasta ja 
folaatista.

Rautaa sisältävät viljatuotteet, liha, kanan-
muna ja sisäelimet, kun taas folaattia saa erityi-
sesti kasviksista, täysjyväviljasta, perunasta, he-
delmistä ja marjoista. Hyviä A-vitamiinin lähteitä 
ovat kasvikset, peruna, liha, kananmuna, kasvi-
rasvalevitteet ja maitotuotteet.

Lisää jaksamista D-vitamiinista 

Riittävä D-vitamiinin saanti on ongelma useille 
suomalaisille, eikä syyttä. Aurinkovitamiinina-

kin tunnettua D:tä muodostuu ihmisen ihossa, 
auringon UVB-säteilyn vaikutuksesta. Jo vartin 
oleskelu auringossa riittää. Suomessa D-vitamii-
nin saanti auringosta kuitenkin rajoittuu lähinnä 
kesäkuukausiin. Talviaikaan D-vitamiinivarasto-
ja voi täyttää oikeanlaisella ravinnolla.

Tarpeellisia ruoka-aineita ovat kalan lisäk-
si kananmuna ja liha sekä maitotuotteet ja kas-
virasvalevitteet, joihin Suomessa lisätään D-vi-
tamiinia. Pari kala-ateriaa viikossa sekä vita-
minoidut ravintorasvat ja maitotuotteet riittä-
vät kattamaan tarvittavan määrän D-vitamii-
nia. Kuitenkin vain noin viidennes suomalaisis-
ta syö tarpeeksi kalaa. Mikäli kala ei kuulu ruo-
kavalioon, apuna voi käyttää myös D-vitamii-
nivalmisteita.

D-vitamiinista on monia terveyshyötyjä. Se 
ehkäisee osteoporoosin syntymistä, mutta on 
tarpeellista myös muun muassa aivoille. Tutki-
musta on tehty myös D-vitamiinin yhteydestä 
mielialaan. Vaikka tutkimustuloksia on vielä vä-
hänlaisesti, on kuitenkin havaittu, että usein vai-
keasta masennuksesta kärsivillä on myös puu-
tosta D-vitamiinista. Väitteitä on myös siitä, että 
aurinkovitamiini lisää jaksamista ja tuo virkeyt-
tä kaamosväsymykseen.

Työterveys-
palvelujen 
toimittaja 
vaihtumassa

 

AGCO Power Oy:n pitkäaikainen yhteistyö 
Finla Työterveys Oy:n kanssa on päätty-
mässä ensi heinäkuun lopussa. 

– Olemme kilpailuttaneet työterveys-
palvelut ja uudeksi toimittajaksi on valittu 
Mehiläinen Työterveyspalvelut Oy, joka jat-
kaa työtä elokuun alusta, kertoo henkilös-
töjohtaja Petri Laakkonen.

– Uuden kumppanin mukana saamme 
käyttöömme nykyistä laajemmat sähköi-
set palvelut, tehokkaamman työkyvyn hal-
linnan työkalut erityisesti esimiesten käyt-
töön ja vaihdon myötä siirrymme kaikissa 
AGCO:n Suomen toiminnoissa yhden ja sa-
man työterveyspalveluntoimittajan mal-
liin, Laakkonen toteaa.

Lisää asiasta kerrotaan kesän Sisuk-
kaassa.
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LYHYESTI

Jokavuotinen Sisun laskettelijoiden retki suun-
tautui helmikuun alussa Itävallan Saalbach-Hin-
terglemin rinteisiin. Ensimmäinen päivä meni 
pitkälti matkanteossa. Varhaisemmalla lennol-
la matkanneet ehtivät torstaina vielä ihastele-
maan bayerilaista automuotoilua BMW Weltissä 
kun taas toisella lennolla tulijat saapuivat suo-
raan kylään illansuussa. Maistuvan illallisen jäl-
keen olikin jo hyvä aika valmistautua seuraavan 
päivän laskurupeamaan.

Ensimmäinen laskupäivä oli kuin unelma. Au-
rinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja rinteet oli-
vat hyvässä kunnossa. Hisseissä ei juuri ollut jo-
noa, joten rinnekilometrejä kertyi mukavasti he-
ti alkuun. Telemark-laskija Aki Pajunoja selvi-
si elämänsä ensimmäisestä Telemark-laskupäi-
västä hienosti, vaikka laskutyyli oli vielä hieman 
hakusessa. Onnellisina täydellisen laskupäivän 
jälkeen suuntasimme Hinterglemin yöelämään, 

jossa törmäsimme vanhaan tuttuumme – Ismo 
Hämäläiseen. Hän johdatti meidät paikallisella 
tuntemuksella after-skin saloihin legendaarisek-
si muodostuneessa Tanzhimmelissä.

Vanhana Sisun laskettelijana Ismo lähti kans-
samme mäkeen seuraavan päivänä, joka ei il-
mojen puolesta ollut aivan ensimmäisen veroi-
nen. Pilviä oli kertynyt huipulle niin paljon, ettei 
laskiessa juuri nähnyt eteensä. Se ei kuitenkaan 
innokkaita laskijoita haitannut vaan suurin osa 
laski pitkälle iltapäivään asti. Laskupäivän jäl-
keen oli hyvää aikaa tutustua oman kylän käve-
lykadun tarjontaan sekä tutustua paikalliseen 
spa-kulttuuriin.

Kolmas laskupäivä suosi aikaisia rintees-
sä olijoita pilvettömällä taivaalla ja auringolla. 
Laskusuunnitelmassa olivat vuorossa Leogan-
gin rinteet ja sinne päästyämme alkoikin taas 
pilviä kertyä taivaalle ja lounaaksi saimme lu-

mella maustettua pitsaa. Lounaalta pitikin kii-
rehtiä kovaa vauhtia takaisin rinteille, että ehti-
simme vielä ennen hissien sulkeutumista takai-
sin omaan kylään. Loppu hyvin kaikki hyvin, vii-
meinen après-ski Goaβstallissa pääsi alkamaan. 

Kotimatkalle lähdettiin lumisista maisemista 
ja matkalla Saalbach-Hinterglemin kylistä koh-
ti Münchenin lentoasemaa saimme kokea mi-
ten nopeasti sää vuoristossa voi muuttua. Su-
lat tiet jäätyivät luisteluradoiksi, mutta taitavan 
kuskimme ansiosta pääsimme ohi kaikista mä-
keen juuttuneista autoista naarmuitta. Huokai-
simme helpotuksesta kun edessä näkyi lopulta 
autobahn ja sulat tiet. 

Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että hyvä 
reissu tuli tehtyä. Kannatti siis lähteä! Reissaa-
jat kustansivat koko matkansa itse, mutta joku-
sista hissilipuista kuuluu kiitos harrastuskerhol-
le ja yritykselle. 

Sisun laskettelijat valloittivat Saalbachin huiput
TEKSTI JA KUVA: KAISA WECKMAN

Kirjoissa ja kansissa
Vaikka Linnavuori on pieni, on tämä teollisuuskylä kovasti mer-
kityksellinen. Siitä kertoo muun muassa se, että Linnavuoreen 
liittyvää historiatietoa on tallennettu taas kerran kansien vä-
liin, jopa tuplasti.

Mittavampi uusista teoksista on FT, historiantutkija Tuomas 
Hopun kirjoittama Patrian historia eli Moottoreiden jylyä Lin-
navuoressa -kirja. Kirja julkistettiin Linnavuoren kirjastossa hel-
mikuussa. 

Tuokiokuvia Linnavuoresta on puolestaan 
pienistä moottoritehtaaseen ja teollisuusky-
lään liittyvistä tarinoista koottu kirjanen. Sen 
on tehnyt ansioitunut siurolainen kotiseu-
tuaktiivi, eläkkeellä oleva opettaja Marketta 
Kalmanlehto (kuvassa). 

– Kirja on suunnattu erityisesti niille linna-
vuorelaisille, jotka ovat muuttaneet kylään äs-
kettäin, ja joille paikan syntyhistoria on monin osin tuntematon, 
kertoo Marketta. Tämän Siuro-Seura ry:n tuoreimman kotiseu-
tujulkaisun voi ostaa muun muassa Siuron grilli/posti -kioskista. 

-ua-
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Jatkuu seuraavalla sivulla

HR tiedottaa: 

ORGANISAATIOMUUTOKSET

AGCO POWER

LOPPUSYKSYN JA ALKUVUODEN 
AIKANA ALOITTANEET 
UUDET HENKILÖT

Timo Koota on palannut AGCO Power Oy:n 
palvelukseen ja on nimitetty 1.12.2017 al-
kaen Manufacturing Performance Engineer 
-tehtävään. 

Tero Tervalammi on palannut AGCO 
Power Oy:n palvelukseen ja on nimitetty 
2.1.2018 alkaen kehitysinsinööriksi tuo-
tekehitysosaston Applications Support 
-jaokseen. 

Lauri Elo on nimitetty 11.1.2018 alkaen 
laatuinsinööriksi laatuosastolle. 

Ninni Kankaanpää on nimitetty 
8.1.2018 alkaen tuotekehitysosaston osas-
toassistentiksi.

Jouni Lemmetti on nimitetty 16.1.2018 
alkaen projektipäälliköksi aggregaatti-
markkinointiin.

Alexander Duray on palannut AGCO 
Power Oy:n palvelukseen ja toimii 5.2.2018 
alkaen Account Managerin tehtävässä 
moottoreiden tuotehallinnassa.

Tiina Koskela on nimitetty 12.2.2018 al-
kaen työnjohtajaharjoittelijaksi.
Määräaikaisissa tuotannon tehtävissä mar-
ras-, joulu-, tammi- ja helmikuussa ovat 
aloittaneet seuraavat uudet työntekijät: 

Koneistajina ovat aloittaneet, Aatos 
Boström, Jenni Lahtinen, Aaro Mikkola 
ja Onni Venttola. 

Vaihetyöntekijöinä ovat aloittaneet Ro-
ni Autio, Jesse Eloranta, Jimi Eloranta, 
Hans Frilander, Ella Harjula, Jere Harju-
la, Masi Jalonen, Santeri Jokinen, Joel 
Jänichen, Minna Jäväjä, Niklas-Herman-
ni Kallio, Henri Kaukonen, Marko Kaura-
maa, Petri Koski, Waltteri Lehtinen, Pau-
li Lukkarinen, Riku Matikainen, Tuomo 
Niemi, Petri Nieminen, Leo Osara, Alar 
Puumalainen, Samuli Rantala, Mirva Sa-
lo, Matti Santala, Kalle Suuniittu, Janna 
Tuononen, Niko Viitala ja Miko Äijö.

Harjoittelijana on aloittanut Konsta Le-
sonen.
Toistaiseksi voimassaolevissa tuotannon 
tehtävissä ovat aloittaneet seuraavat uu-
det työntekijät:

Koneistajina ovat aloittaneet Teemu 
Karvinen ja Henri Vainionpää.

Tarkastajana on aloittanut Taina Mäki-
koskela.

LOPPUSYKSYN JA ALKUVUODEN
AIKANA TAPAHTUNEET 
ORGANISAATIOMUUTOKSET

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANNONKEHITYSOSASTOLLA
Juha Juusela on nimitetty työväline- 
suunnittelijaksi 4.12.2017 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANTO-OSASTOLLA
Mikko Kalavainen on nimitetty NPI  
tuotantospesialistiksi 1.11.2017 alkaen.

Ryhmälinjan työnjohtaja Markku Saa-
rela toimii oman työnsä ohessa myös Ras-
kon työnjohtajana 1.1.2018 – 31.7.2018 vä-
lisen ajan.

Valmistuspäällikkö Jarkko Kukkola ot-
taa vastuun hammaspyörävalmistuksesta 
2.1.2018 alkaen, nykyisen valmistuspäälli-
kön Pekka Helmisen keskittyessä kartoit-
tamaan AGCO konsernissa käytettyjen ham-
maspyörien valmistusmahdollisuuksia. 
Muutos on määräaikainen ja kestää vuoden 
2018 kesään saakka. 

Hannu Kokko ja Janne Ihainen on ni-
mitetty työkaluhiojiksi 13.11.2017 alkaen. 

Aleksi Tanninen on nimitetty koekäyttä-
jäksi 27.11.2017 alkaen.

Mikko-Matias Järvenpää on nimitetty 
moottoriasentajaksi 18.12.2017 alkaen.

Jani Kivisalo on nimitetty loppuvaruste-
lijaksi 18.12.2017 alkaen

Raine Partala on nimitetty moottoria-
sentajaksi 18.12.2017 alkaen.

Ari Grönlund ja Teemu Nännimäinen 
on nimitetty lopputarkastajiksi 1.1.2018  
alkaen.

Juha-Pekka Pihlajamäki ja Risto Tu-
runen on nimitetty loppuvarustelijoiksi 
1.1.2018 alkaen.

Antti Turunen on nimitetty koekäyttä-
jäksi 1.1.2018 alkaen.

Risto Ylinen on nimitetty moottoriasen-
tajaksi 1.1.2018 alkaen.

Jarmo Hiltunen, Niki Suontakanen, 
Tero Soikkeli ja Arto Tissari on nimitetty 
moottoriasentajiksi 15.1.2018 alkaen.

Aki Suoniemi on nimitetty Team Lea-
deriksi 29.1.2018 alkaen.

Ilkka Hartonen on nimitetty putkiasen-
tajaksi 1.2.2018 alkaen.

Ilves vieraili tehtaalla 

Alkuvuodesta, tammikuun viidennen päivän tal-
visena aamuna tehdasalueen lumisessa maas-
sa havaittiin isohkoja tassunjälkiä. Ykkös- ja vi-
toshallien välille sijoittuvat selkeät jäljet olivat 
kunnossapitopäällikkö Erno Lindroosin mu-
kaan helposti tunnistettavissa: ilves oli livahta-
nut tehtaan aidan alta alueelle kalliolta, Patri-
an puolelta.

Havainnosta tehtiin ilmoitus Nokian seu-
dun riistanhoitoyhdistyksen petoyhdyshenki-
lölle. Havaintojen avulla kerätään seurantatie-
toa riistalajeista.

Ilvekseen voi nykyään törmätä koko maassa 
ja havaintoja ilveksestä on tehty runsaasti myös 
Nokian ympäristössä. Riistahavainnoista kertoo 
esimerkiksi Luonnonvarakeskus.

Ilveksen jäljet ovat kissaeläimelle tyypilliset. 
Jäljen pituus on tavallisesti 7−12 senttimetriä, 
ja siinä erottuvat ilveksen neljä varvasta. Kyn-
net eläin pitää yleensä liikkuessaan sisään ve-
dettyinä ja ne tallentuvatkin lumelle harvoin. 
Vuoden 2016 arvioiden mukaan Suomessa elää 
noin 2500 aikuista ilvestä.

Teksti: Ida Kannisto

KUVA: PIXABAY

KUVA: ERNO LINDROOS
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Arvostettu tulevaisuustutkija ja palkittu pu-
huja Ilkka Halava oli viime viikolla Susanna 
Laineen ja Mikko Kekäläisen vieraana Puo-

li seitsemän -ohjelmassa. Halava puhui niin kiinnos-
tavia, että innostuin, ja päätin pistää pari pointtia 
hänen ajatuksistaan jakoon.

Jaan Halavaa siksi, että saan niin usein itseni ja 
lähipiirini kiinni hyvin pessimistisistä tulevaisuutta 
koskevista arvioista. ”Mitähän tästä maailmasta tu-
lee tuolla menolla!” Tuttu heitto kahvipöytäkeskus-
teluissa. Tai: ”Maailma hukkuu saasteeseen, ruokaa 
ei riitä kaikille, työpaikat menetetään roboteille, ei-
hän tästä voi tulla muuta kuin täystuho!” 

Ilkka Halava ampui ohjelmassa pessimistien aja-
tukset totaalisesti kumoon. – Meillä Suomessa on ta-
pana ottaa hyväkin asia vastaan uhkien kautta. Mie-
timme syvästi, mitä uhkaa kaikki uusi tuottaa. Ajat-
telutapa on jotenkin pesiytynyt suomalaisten kan-
salliseen DNA:han.

Tutkijan mukaan suomalaisten miinusmerkki-
nen tulevaisuustarina on väärä. – Varsinainen tari-
na on aivan toisen kuuloinen, sillä tosiasiassa digi-
talisaatio tarjoilee meille ne kaikki ne välineet, joil-
la maapallon suuret kysymykset voidaan ratkaista. 
Me olemme menossa kohti vuosikymmeniä, jolloin 
muun muassa työstä tulee parempaa.

Halavan mukaan jatkossakin ammatteja häviää, 
mutta uusia ja fiksumpia töitä tulee tilalle. – Jatkos-
sa työ paranee, pakkotoisteisuus katoaa, ikävä, vaa-
rallinen ja likainen työ häviävät. 

– Juuri nyt on käynnissä murrosaika, jolloin digi-
talisaatio tuottaa uusia välineitä, ja seuraavan 20-30 
vuoden aikana meidän kaikki järjestelmämme siir-
tyvät parempaan versioonsa. 

Eli menemme Halavan näkemyksen mukaan 
muun muassa kohti parempaa liikennejärjestelmää, 
samoin kohti parempaa ruokajärjestelmää, kaupan 

järjestelmää, energiajärjestelmää ja finanssijärjes-
telmää ja niin edelleen. 

Ilkka Halavan sanoo, että nuoret ikäluokkamme 
ovat niitä kultaisia sukupolvia, jotka tulevat raken-
tamaan uuden ajan välineillä ratkaisuja. – Ja sellai-
set maat kuten Suomi, jossa on korkea sivistystaso, 
koulutustaso ja runsaasti teknologiamyönteisyyttä 
sekä järjestelmät kunnossa, juuri tällaiset maat ovat 
avainpaikkoja, joissa ratkaisuja syntyy. 

Jos ymmärsin Halavaa oikein, meidän pitää no-
peasti havahtua huomaamaan, että pessimistisen 
tarinan kuljettaminen on virhe. Se tarina ei ole edes 
totta. 

Halava näkee, että esimerkiksi liikennejärjestel-
mästä voidaan rakentaa sellainen, jossa kukaan ei 
kuole. Nykyjärjestelmä tuottaa 1,3 miljoonaa liiken-
nekuolemaa vuosittain. Sitäkö pitäisimme hyvänä 
tai vaikka vain normaalina. Ei. Nykyliikennejärjes-
telmä ei ole valmis, mutta tulevaisuudessa se on. 
Näin sanoo tutkija. Haluan uskoa.

Arvostan Halavaa siksikin, että tutkijana hän pa-
nee kätensä saveen eikä perusta työtään pelkkään 
teoriaan. Mies menee jakamaan ruokaa ruokajo-
noihin, hän menee Berliiniin keskelle vaarallisim-
pia huumemarkkinoita, hän menee asunnottomien 
asuntoloihin, ja miksi menee, ymmärtääkseen, mitä 
ihmiskunta tarvitsee ja 
minkä pitää muuttua. 
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ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYSOSASTOLLA
Tuomas Huuki on nimitetty Team Lead, Sw Tool 
Development -tehtävään 1.11.2017 alkaen.
Juha Hakuli on nimitetty Senior Development 
Engineer -tehtävään 1.12.2017 alkaen.

Kalle Ahola on nimitetty Team Lead, 
Simulations -tehtävään 1.1.2018 alkaen.

Matti Happonen on nimitetty Team Lead 
-tehtävään 1.1.2018 alkaen.

Juha Heikkilä on nimitetty Team Lead  
-tehtävään 1.1.2018 alkaen.

Esa Peltokangas on nimitetty Team Lead, 
Design -tehtävään 1.1.2018 alkaen.

Heikki Vähä-Maso on nimitetty Vehicle 
Installation Lead -tehtävään 1.1.2018 alkaen.

Timo Salonen on siirtynyt 12.2.2018 alkaen 
Tesoman tuotekehitysosastolle suunnittelu-
insinööriksi.

LOPPUSYKSYN JA ALKUVUODEN 
AIKANA AIKANA 
ELÄKKEELLE JÄÄNEET

Pitkän ja ansiokkaan työuran jälkeen on eläkkeelle 
jäänyt laitosmies Timo Viljanen 31.10.2017 ja 
koneistaja Jouni Hynninen 31.12.2017.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
LAATUOSASTOLLA
Tero Luoto on aloittanut 15.1.2018 
määräaikaisena moottorikokoonpanon laatu- 
insinöörinä. 

• Päätoimittaja Ulla Aurio
• Toimittaja Ida Kannisto 

• Taitto Grafal Oy/Armi Lylykangas
• Painopaikka: PK-Paino Oy, Tampere 

Jos haluat antaa palautetta 
tämän lehden sisällöstä, niin kirjoita va-

paamuotoinen palautekirje ja pudota 
se SISUKAS-lehden laatikkoon, 

joka on sijoitettu pääportin vieressä 
olevan postikopin seinään.

Voit lähettää palautetta sähköpostitse:
sisukas.lehti@AGCOcorp.com. 

AGCO POWER -henkilöstölehti
n:o 1/2018 Maaliskuu

15. vuosikerta

SISUKAS

Seuraava SISUKAS-lehti 
ilmestyy kesäkuussa 2018.

Joulukuun Sisukkaassa kerrottiin 
virheellisesti, että Pekka Hjonilla 
olisi takanaan 40 palvelusvuotta 
moottoritehtaassa. Oikea luku on 30. 
Toimitus pahoittelee virhettä.

  OIKAISU


