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Helmut Endres

Helmut Endres kiittelee 
linnavuorelaisten 
omistautumista työlleen

AGCO:n tuotekehityksestä ja moottoreista vas-
taava johtaja Dr. Helmut Endres kertoi viihty-
neensä Pakkahuoneella erinomaisesti. Kiitos-
ta saivat tapahtuman sijainti ja toimivat jär-
jestelyt.

AGCO Powerista puhuttaessa Helmut End-
res totesi ihailevansa erityisesti linnavuore-
laisten omistautumista työlleen.

– Ihmiset moottoritehtaalla ovat sitoutu-
neita siihen, mitä he tekevät. 

Kuten jo puheessaankin, Helmut mainitsi 
myöhemmin illalla pitävänsä arvossa sitä, et-
tä AGCO Powerilla on pitkän linjan toiminta-
suunnitelmia. 

Hän kiitteli myös sitä, että Linnavuoressa 
työskentelevät elävät selvästi yrityksen arvo-
jen mukaisesti ja toteuttavat niitä työssään.

– Nykyisessä työssäni minulle on kehittynyt 
läheinen suhde Linnavuoren tiimiin. 

– Linnavuoressa meillä on vielä parannet-
tavaa esimerkiksi laadullisessa ajattelussa. 
Olin kuitenkin mielissäni, kun vierailin tänään 
tehtaalla ja huomasin selvää edistymistä teh-
dasalueella. He ovat todella ottaneet askelei-
ta eteenpäin, totesi Helmut Endres. 

-ik-

Dr Helmut Endres Pakkahuoneen juhlassa:

”Ihmiset ovat meidän voimavaramme ja voima on bisneksemme!”

TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HANNU PIIRAINEN JA JARKKO VILJANEN/VISUAL SPIDER OY

SIDOSRYHMÄJUHLA

Juhlatalossa kaunis kattaus odotti tulijoita. Pakkahuoneella näytti koko illan siltä, että ystävät olivat 
kylässä. Vieraat, niin kotimaiset kuin ulkomaalaisetkin eri sidosryhmien edustajat, näyttivät iloitsevan 
kutsusta ja arvostamiensa kaverien kohtaamisesta. Myös isäntien ilo oli ilmeisen suuri.
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Juha Pohjoisaho

Kymmenien vuosien
mittainen kumppanuus 
Yli 60 maassa toimivan Robert Boschin ja konser-
nijätti AGCO:n välinen yhteistyö on maailman-
laajuista, ja jo kymmenien vuosien mittaista. 

Pitkä on myös linnavuorelaisen moottoriteh-
taan ja Boschin välinen kumppanuus. 

– Se on hyvää, se on syvää ja se panee jopa 
kysymään, että miten ikinä meillä tehty moot-
tori kävisikään ilman Boschia. Tämä ajatuksen 
lausui juhlassa yksi AGCO Powerin konkareista. 

Suomessa Boschin dieseljärjestelmien toimi-
alajohtajana toimii Juha Pohjoisaho. 

– Edustamani yhtiön ja moottoritehtaan 
vankka side on luotu siellä Sisun rantasaunas-
sa jo kauan, kauan sitten. 

– Kun ystäväni ja kollegani kysyvät, mitä teen 
Boschilla, kerron heille tekeväni maailman par-
haita dieselmoottoreita yhdessä asiakkaani, 
AGCO Powerin, kanssa, sanoo Pohjoisaho. 

– Kunnioitukseni ja arvostukseni perustuu 
ennen kaikkea Linnavuoressa näkemääni ja ko-
kemaani ammattitaitoon, samoin siellä vallit-
sevaan kaiken aikaiseen tekemisen meininkiin. 

– Koen, että meillä on AGCO Powerin kans-
sa olemassa yhteinen maali. Joskus sinne pää-
seminen voi olla vaikeaa, mutta aina me se reit-
ti löydetään. 

Juha Pohjoisaho arvelee, että 75-vuotias 
AGCO Power on selvinnyt monista kokemis-
taan vaaran vuosista vahvojen ja kaukonäköis-
ten johtajiensa sekä osaavien ja sitoutuneiden 
moottoriosaajiensa ansiosta. 

– Molempia on tarvittu ja tarvitaan, muu-
ten ei vaativa kansainvälistyminen olisi mah-
dollista.

Miljoonas moottori on nyt rakennettu.
– En näe mitään estettä seuraavien miljoo-

nienkaan valmistamiselle. Jatketaan hyvää yh-
teistyötä. Paljon onnea! 

-ua-

Jos vieraiden kiitoksista voi jotakin päätellä, onnistuivat AGCO Powerin sidos- 
ryhmilleen järjestämät tehtaan 75-vuotisjuhlat 110-prosenttisesti.  
 Juhlapaikaksi valitun Pakkahuoneen teollishistoriallinen miljöö, koko juhlan ylös-
pano, katosta jännittävästi riippunut miljoonas moottori, huippuherkullinen illallinen 
ja tasokas ohjelma, ne kaikki olivat omiaan viihdyttämään eri puolilta maailmaa 
saapuneita vieraita.

Dr Helmut Endres Pakkahuoneen juhlassa:

”Ihmiset ovat meidän voimavaramme ja voima on bisneksemme!”
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”Yritysten välinen 
luottamus on luonut 
vahvan suhteen”
Robert Boschin Key Account Manager Chris-
tian Rupprecht on tehnyt tiivistä yhteistyötä 
AGCO Powerin kanssa jo muutaman vuoden 
ajan. Ensimmäisen kerran hän oli yhteydes-
sä Linnavuoreen työskennellessään Boschil-
le Etelä-Amerikassa.

– Se oli ensimmäinen kokemukseni AGCO 
Powerista. Olen todella nauttinut yhteistyös-
tä ja suhteesta, joka yrityksillämme on.

Christianin mukaan AGCO Powerilla ja 
Boschilla on monia yhteisiä arvoja ja lisäksi 
kummallakin on vahva perusta. Hänen mu-
kaansa yritysten välillä vallitsee avoimuus ja 
luottamus toista kohtaan. 

Christian Rupprecht nautti huhtikuisista 
juhlallisuuksista ja kuvaili iltaa vaikuttavak-
si sekä tunnelmaa kerrassaan mahtavaksi.

– Sanoin juuri kollegalleni, että tämä tu-
lee mitä luultavimmin olemaan viimeinen 
vuosijuhla minulle, sillä seuraavassa eli 
AGCO Powerin 100-vuotisjuhlassa tulen tus-
kin olemaan mukana. Minun pitää todella 
nauttia tästä illasta, Christian Rupprecht vit-
saili.

Suomalainen sauna aiheutti juhlassa 
paljon puhetta. Myös Christian kertoi ehti-
neensä jo Suomen-vierailujensa aikana vas-
taanottaa AGCO Powerilta saunadiplomin.

– Lämpöasteissa minulla on vielä kehitet-
tävää, mutta nautin todella saunomisesta. 
Sauna lämpenee myös kotonani Saksassa.

-ik-

Christian Rupprecht

Jatkuu edelliseltä aukeamalta.

SIDOSRYHMÄJUHLA

Juhlatalossa Pakkahuoneella näytti koko illan 
siltä, että ystävät olivat kylässä. Vieraat, niin ko-
timaiset kuin ulkomaalaisetkin, näyttivät iloit-
sevan kutsusta ja arvostamiensa kaverien koh-
taamisesta. Myös isäntien ilo oli ilmeisen suuri. 

Lausutut sanat, esitetyt kiitokset, annetut 
lahjat ja kuunnellut videoterveiset, kaikki ne 
kielivät kunnioitusta suomalaista moottoritek-
nologiaa kohtaan. Hymy oli herkässä kaikilla, 
syystäkin.



N:o 2/2018 | KESÄKUU   5

AP ”kuljettaa” myös 
Pohjoismaiden johtavia 
maa-, vesi- ja ympäristö-
rakentamisen koneita
Mistä tuntee Lännen? Muun muassa siitä, et-
tä useiden pohjoismaisten kuntien sekä kau-
punkien infraa eli katuja, teitä tai puistoja pu-
retaan ylläpidetään, korjataan ja rakennetaan 
yhdellä, ja samalla monitoimikoneella. 
 – Yksi kone, yksi moottori, ammattikuljettaja 
ja monta työtehtävää! Siinä yksi pointti, josta 
meidät todella tunnetaan, sanoo Lännen Trac-
torsin toimitusjohtaja Timo Huttunen nautis-
kellen samalla 75 vuotta täyttävän ystäväfir-
mansa ja yhteistyökumppaninsa kansainväli-
sestä juhlatunnelmasta. 
 Moottorit Lännen monitoimikoneisiin toimit-
taa juuri AGCO Power. 
 Kymmenien vuosien yhteistyö Lännen ja Lin-
navuoren välillä on Huttusen mukaan ollut ja 
on edelleen hyvin merkityksellistä. – Moottori-
tehdas on keskeinen toimittajamme, joka tukee 
vahvasti myös meidän omaa ympäristöideolo-
giaamme tekemällä erittäin arvokasta tuote-
kehitystyötä esimerkiksi päästöjen suhteen. 
 – Lännen menestys monitoimikonemarkki-
noilla ei olisi ollut mahdollista ilman AGCO Po-
weria, sanoo Huttunen. 
 Kiitokset moottoritehdas saa Timo Huttusel-
ta muun muassa siitä, että asiakkaan tarpeet 
ja toiveet kuullaan sekä huomioidaan Linna-
vuoressa. – Arvostan lisäksi AGCO Powerin yh-
teistyöhalukkuutta ja ratkaisuhakuisuutta. 
 – Ja vaikka me molemmat olemme vientive-
toisia yrityksiä, ovat suomalaisuus ja kotimai-
suus myös merkittäviä arvoja yhteistyössäm-
me, toteaa Lännen Tractorsin toimitusjohtaja 
Timo Huttunen. 

-ua-

Timo Huttunen

Jatkuu seuraavalla aukeamalla
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Tuna Armagan

”Koen, että olemme 
osa samaa systeemiä”

Erkunt Groupin toimitusjohtaja Tuna Arma-
gan saapui Tampereelle juhlistamaan AGCO 
Powerin 75-vuotista historiaa Turkin pääkau-
pungista Ankarasta. Jo 50-luvulla perustettu 
Erkunt Group on keskittynyt etenkin maata-
louskonebisnekseen.
 Tuna Armaganin mukaan tällä hetkellä lä-
hes 80 prosenttia yrityksen tuotteista menee 
vientiin ympäri maailmaa. Nyt jo 65 vuot-
ta vanha yritys toimii tavarantoimittajana 
myös AGCO Powerille, jonka kanssa yhteis-
työ on kestänyt lähes 17 vuotta. Erkunt Group 
toimittaa Linnavuoreen valuja sellaisenaan  
sekä valmiiksi koneistettuna.
 – Yhteistyössämme ei ole kyse vain osta-
misesta ja myymisestä. Sen sijaan koen, että 
yrityksemme on osa systeemiä, ja kiitos siitä 
kuuluu ystävilleni täällä Suomessa, Tuna Ar-
magan totesi yhteistyökumppaneille järjes-
tetyssä 75-vuotisjuhlassa Pakkahuoneella.
 Hänen mukaansa yhteistyö AGCO Powerin 
kanssa on tiivistä ja lähellä on ollut jopa Er-
kunt Groupin liittyminen AGCO-konserniin. Se 
ei kuitenkaan toteutunut, mutta yhteistyö on 
Tunan mukaan jatkunut läheisenä.
 Erkunt Group sai alkunsa jo vuonna 1953, 
mutta vuonna 2003 perustettiin traktoreihin 
keskittynyt Erkunt Tractor. Se oli ensimmäi-
nen turkkilainen yritys, joka suunnitteli ja 
valmisti traktorinsa itse.

-ik-

Jatkuu edelliseltä aukeamalta.

SIDOSRYHMÄJUHLA

Vieraiden arvostus pitkää linnavuorelaista 
teollisuushistoriaa kohtaan nousi juhlassa ko-
histen, kun sekä AGCO Power Oy toimitusjohta-
ja Juha Tervala että AGCO:n tuotekehityksestä, 
tuotehallinnasta ja moottoreista vastaava SVP 
Dr. Helmut Endres raottivat kiinnostavin kuvin 
ja sanoin moottoritarinan juuristoa, kulkua, ke-
hitystä ja nykyisyyttä.

Vähän sinistä

Juhlan alkumaljan värikin oli valittu huolel-
la. Juoma oli sininen. – Väri on osoitus inno-
vatiivisuudesta Suomessa. Moottoreissamme 
alettiin käyttää nimittäin AdBlue -lisäainetta jo 
kymmenen vuotta sitten, traktoreissa ensim-
mäisenä maailmassa. Aineen avulla saavu-
tettiin ennennäkemätön, paljon AGCO:lle pal-
kintoja tuonut polttoainetalous, kertoi Terva-
la vieraille. 

Illan kunniavieraat, Eero Tomi, Mauno Yliva-
keri sekä Alpo Järvikuona saivat isänniltä kun-
nioittavan huomion ja koko yleisöltä arvostavat 
aplodit. Saunankaan merkitys moottoritehtaan 
menestykseen ei jäänyt huomiotta. 

Pian 90 %

Dr. Endres kertoi juhlassa vieraille senkin, et-
tä AGCO Powerin valmistamien moottoreiden 
osuus on lisääntynyt AGCO:n tuotteissa alkuai-
kojen alle 30 %:n tasosta nykyiseen 70 %:iin ja 
sanoi osuuden nousevan muutaman vuoden si-
sällä aina 90 %:iin. Endres kertoi myös ylpeänä 
käynnistäneensä juuri juhlapäivänä ensimmäis-
tä kertaa viimeistä kehitysvaihetta edustavan Lin-
navuoressa kehitetyn uuden protomoottorin. 

– Ihmiset ovat voimavaramme ja voima on mei-
dän bisneksemme, totesi Helmut Endres osoittaen 
kiitoksensa koko AGCO Powerin henkilöstölle.
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Mikko Lehikoinen

Samaa perhettä
– Tunnen ja koen, että me, siis AGCO Powerin ja 
Valtran väki, toimimme tällä hetkellä hyvin po-
sitiivisten haasteiden keskellä. Ja mikä paras-
ta, olemme yhdessä onnistuneet rakentamaan 
sillan haasteiden yli. Siksi me ehkä pärjäämme 
nyt niin hyvin. 

Näin uskoo Suolahden Valtran markkinoin-
tijohtaja Mikko Lehikoinen, jonka tapasimme 
juhlahumun keskellä Pakkahuoneella.

– Moottoritehtaassa ihailen tekemisen kykyä. 
Täällä tehdään, eikä vaan puhuta, saadaan tu-
loksia aikaan ja pidetään se, mikä luvataan, to-
teaa Lehikoinen. – Arvostan todella paljon yh-
teistyömme henkeä, joka näkyy kaikilla tasoilla. 

Metsänhoitajaksi aikanaan valmistunut Mik-
ko kertoo saaneensa ensikontaktin Linnavuores-
sa tehtyihin moottoreihin toimiessaan metsä-
konealalla ennen Valtralle tuloaan. Traktorien 
kanssa hän tuli kertomansa mukaan tutuksi jo 
lapsuudessa, isänsä kotitilalla Lieksan Nurmi-
järvellä. Valtran miehiä Mikko on ollut jo vuodes-
ta 2009 saakka.

Kun Valtran traktori valitaan milloin missäkin 
maailmanluokan messutapahtumassa Vuoden 
Voittajaksi, osataan siitä iloita syystäkin myös 
moottoritehtaassa. Tämän taustalla on Lehikoi-
sen mukaan kyky ajatella brändin kautta. 

– Kun AGCO-brändin tuotteet menestyvät, ko-
ko konserni voittaa ja kaikki menestyvät.

Ja menestyksen taustalla on Mikon mukaan 
juuri moottoritehtaan ja traktoritehtaan sauma-
ton yhteistyö. – Olemme samaa perhettä. Tehtä-
vämme on yhdessä miettiä, mikä kulloinkin on 
paras mahdollinen työkone vastaamaan asiak-
kaamme tarpeita.

Lehikoinen muistaa vielä huomioida tuo-
reimman yhteistyömuodon eli maailmanlaajui-
set generaattorimarkkinat. ”Perheessä” tapah-
tuu siis koko ajan. 

-ua-
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Stefan Schleicher

”Saunaan on päästävä 
jokaisella Suomen-vierailulla”
Saksalainen perheyritys Schleicher on kuulu-
nut AGCO Powerin yhteistyökumppaneihin jo 35 
vuoden ajan. Yhteistyö alkoi aikanaan Valmetin 
kanssa ja jatkuu yhä – toivottavasti myös seuraa-
vat 35 vuotta, omistaja Stefan Schleicher toteaa.

Koska kyseessä on sataprosenttisesti perhe-
yritys, toiminta on pienimuotoisempaa kuin suu-
rissa yrityksissä. Stefan Schleicher kertoo, että 
AGCO Power onkin yksi perheyrityksen suurim-
mista ja tärkeimmistä asiakkaista. Schleicher toi-
mittaa Linnavuoreen moottorin komponentteja.

Stefan Schleicher sanoo pitävänsä arvossa 
Linnavuoren tehtaan pitkää historiaa. Hän ker-
too myös tunteneensa toimitusjohtaja Juha Ter-
valan jo Sisu-moottorien ajoilta saakka.

– Olemme tunteneet toisemme sieltä saakka 
ja olen nähnyt hänen kehityksensä vuosien aika-
na nykyiseen asemaan asti.

Juhlailtaa Stefan kuvaili kehuvin sanoin on-
nistuneeksi. Kyseessä ei ollut Stefanin ensim-
mäinen vierailu Suomeen: Kun keskustelu kään-
tyy edeltäviin kertoihin, miehen huulille nousee 
hymy.

– Olen päässyt kokemaan suomalaisen sau-
nan Linnavuoressa. Se oli raskas yö. Matka sijoit-
tui talviaikaan ja saunomiseen kuului muitakin 
suomalaisia tapoja, kuten hyppy järviveteen. Se 
oli aikamoinen kokemus, mutta sen jälkeen tun-
sin itseni puhtaaksi ja virkistäytyneeksi!

Sauna teki Stefaniin vaikutuksen, sillä hän eh-
ti löylyihin myös hotellin saunassa ennen juhlati-
laisuuden alkua.

– Käyn saunassa joka kerta tullessani Suo-
meen.

-ik-

Jatkuu edelliseltä aukeamalta.

SIDOSRYHMÄJUHLA
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”Osaaminen on 
se iso juttu!”
Tampereen Kauppakamarin toimitusjohtaja 
Antti Eskelisellä ja linnavuorelaisella mootto-
ritehtaalla sekä koko AGCO Power Oy:llä on ta-
kanaan pitkä ja hyvä ystävyyssuhde. Eskelinen 
tietää tarkoin, miten suuri tehtaan merkitys on 
koko Pirkanmaalle, mutta myös koko Suomelle.

– Kaikki työpaikat ovat tärkeitä, mutta silti 
on tosiasia, että teollisen työpaikan merkitys on 
vaikuttavuudeltaan moninkertainen verrattuna  
palvelualojen työpaikkaan. 

– Kun AGCO:n kohdalla on lisäksi kysymys 
vientiteollisuudesta, puhumme maakunnallisen 
vaikuttavuuden lisäksi myös kansantaloudelli-
sesta merkittävyydestä, sanoo Kauppakamarin 
toimitusjohtaja. 

Eskelinen kuvaa Tamperetta liikkuvien työko-
neiden luvatuksi maaksi. – Ja moottori on liikku-
van koneen sydän, hän sanoo ilmaisten samalla 
ihailunsa Linnavuoressa valmistuvia koneita ja 
ennen kaikkea koneiden tekijöitä kohtaan. 

– Osaaminen on se iso juttu. Siitähän tässä on 
kysymys. Ja siitäkin, kuinka AGCO Power on kyen-
nyt upeasti huomioimaan tekniikassaan ympä-
ristön asettamat, jatkuvasti tiukkenevat pääs-
tövaatimukset ja säilyttänyt samalla kilpailuky-
kynsä. 

Kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskeli-
nen kertoo iloitsevansa siitäkin, että niin AGCO:n 
kuin muidenkin kansainvälisten teollisten toimi-
joiden kohdalla on nähty, miten ketterä maa Suo-
mi on ulkomaalaisille tulijoille. 

– Vahvuuksiamme ovat muun muassa yli-
opistot ja tutkimuslaitokset. Tässäkin suhtees-
sa myös Tampereen seutu on osoittanut kykynsä 
tarjota tänne tuleville toimijoille loistavat mah-
dollisuudet monipuoliseen yhteistyöhön. 

-ua-

Antti Eskelinen

”Saunottajille” sateli kiitoksia
– Mitähän me oltais, vieläkö poikia, ehkä kölvejä, 
vanhoja ukkoja, vai jotakin niiden väliltä? Sitäpä 
pohtivat ääneen miehet kuvassa, tämä kolmik-
ko, joka raikuvin ja kunnioittavin aplodein nos-
tatettiin ylös Pakkahuoneen 75-vuotisjuhlassa. 
Heidät kuulutettiin kiitosten ja arvostusten ke-
ra tilaisuuden kunniavieraiksi.

Tämä kolmikko vastaa muun muassa siitä, 
että lähes jokainen kotimainen ja ulkomainen 
juhlavieras on tullut aikanaan tutuksi suoma-

laisen saunan kanssa. Tehtaan rantasaunan iki-
muistoisista löylyistä ja illanistujaisista puhut-
tiin Pakkahuoneella paljon. 

– Voimme katsoa ylpeinä mennyttä ja luotta-
vaisina tulevaisuutta. Toivomme ja toivotamme 
AGCO Powerille runsaasti menestystä. Näin tote-
sivat kevään 75-vuotisjuhlassa Eero Tomi (vas.), 
Mauno Ylivakeri ja Alpo Järvikuona. 

– Me luotamme tämän tehtaan joukkoon. Tie-
dämme, että he saavat paljon hyvää aikaiseksi. 
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TEKSTI: OUTI TERVALA

STAGE V -PÄIVITYS

Esisarjamoottorit tehty
Otsikon perään kuuluisi kysymysmerkki, mut-
ta Linnavuoren katselmointitiimi luottaa, että 
Stage V -esisarjamoottorit tulevat tehdyksi kir-
joitushetken ja Sisukkaan julkaisun välisenä ai-
kana, joten otsikko on toteamus tärkeästä virs-
tanpylväästä.

Stage V -protomoottoreita on valmistettu 
puolentoista vuoden aikana yhteensä Linnavuo-
ressa ja Kiinan Changzhoun tehtaalla 135, jois-
ta osaa on testattu laboratorio-oloissa jo reilun 
vuoden ajan ja osaa protoajoneuvoissa vajaan 
vuoden ajan. Laboratorio-olosuhteissa testitun-
teja on kertynyt 30 000 ja kentällä 15 000. Par-
haillaan kenttätestissä on 30 traktoria, puimu-
ria tai metsäkonetta globaalisti kolmella man-
tereella. 

Laboratoriotestipalautteisiin ja poikkeamiin 
on reagoitu aktiivisesti samoin kuin kenttä- 
havaintoihin. Osia on vielä suunniteltu ja vaih-
dettu sekä järjestelmäsoftia muokattu ja kehi-
tetty matkan varrella.

Toukokuussa 2018 toimitettiin Fendtille en-
simmäiset 33HD Stage V -protomoottorit, joten 
nyt on kaikkia Stage V -moottorityyppejä (33, 44, 
49, 66, 74, 84, 98) kokoonpantu pilottilinjoilla 
Linnavuoressa.

Huhtikuun OPC:ssä (AGCO Powerin kuukau-
sittainen johtoryhmätason palaveri) katselmoi-
tiin ensimmäisten sarjaan menevien Stage V 
-moottoreiden suunnitteluvalmius, eli käytän-
nössä osaluettelot jäädytettiin ja julkaistiin sar-
jatilaan. Samalla varmistettiin kaikkien toimin-
tojen valmius aloittaa esisarjamoottoreiden 
teko ja toimitukset ennen kesälomia. OPC- 
kokouksessa esisarjamoottoreiden valmistuslu-
pa annettiin Valtran 49-, 66- ja 74-moottorityy-
peille sekä Massey Fergusonin (MF) 66-mootto-
rille. Katselmointiin osallistuivat myös Valtran ja 
MF:n edustajat sekä Linnavuoren johtoryhmän 
ohella SVP Helmut Endres.

Toukokuun alkupuolella Trafi antoi tyyppi- 
hyväksynnän Stage V -esimoottoreillemme. 
Edes esisarjoja ei saa alkaa valmistaa ennen vi-
ranomaishyväksyntöjä.

Edelleen kirjoitushetken ja Sisukkaan julkai-
sun välissä katselmoidaan Linnavuoren johto-
ryhmällä kesäkuun alussa suunnittelu- ja val-
mistusvalmius aloittaa MF 84 -moottoreiden esi-
sarjat vielä kesäkuun aikana.

Linnavuoren tuotekehityksen vastuulla on 
Stage V -moottorisuunnittelun lisäksi jälkikäsit-
telyjärjestelmän tuotekehitys, vaikka itse pako-
linjojen valmistus ei tapahdukaan Linnavuores-
sa. Lainsäätäjän silmissä AGCO Powerin tuote ja 
vastuu ovat yhtä kuin moottori ja jälkikäsittely. 

Kesän 2018 esisarjamoottoreiden pakolin-
jat ajoneuvoihin valmistaa italialainen Cornag-
lia ja isompiin moottoreihin Donaldsonin tehdas 
Ranskassa. Pakolinjat toimitetaan suoraan Suo-
lahteen ja Beauvaisiin ajoneuvolinjoille. Myös 
jälkikäsittelyn tuotekehitys- ja esisarjavalmius 
tarkastettiin huhtikuussa ja sieltä jäi vielä asioi-
ta jatkoseurantaan, jotka varmistetaan ja tosite-
taan esisarjapakolinjoilla.

Moottorityyppien 49, 66, 74 ja 84 esisarjat teh-
dään siis Linnavuoren tuotantolinjalla touko-ke-
säkuussa. Esisarja on tyypillisesti 5-20 mootto-
ria, jolla moottorivalmistaja sekä jälkikäsitte-
ly- ja ajoneuvovalmistaja varmistavat, että kaik-
ki on omassa tuotannossa valmiina sarjanalkua 
varten. Esisarjat ovat jo loppuasiakkaalle mene-
viä tuotteita. Näiden moottorityyppien sarjaval-
mistus lähtee liikkeelle maltillisesti marraskuusta 
2018. SAP-käyttöönoton takia olemme hieman ai-
kaistaneet tiettyjen moottoreiden esisarjojen te-
koa eli olemme ajoissa. Ennusteiden mukaan Lin-
navuoressa tehdään 2018 loppuvuonna hieman 
alle 100 Stage V -sarjamoottoria.

Kuvassa SOP-tiimi (Start of Production) suun-
nittelee viikolla 20 Stage V -esisarjamoottorei-
den valmistuksen aloituspäivää sarjalinjalla. 
Mukana edustajat tuotehallinnasta, projektitii-
mistä, suunnittelusta, applikaatiotiimistä, tes-
tauksesta, tuotehuollosta, tyyppihyväksynnäs-
tä, ostosta, laadusta, tuotannonohjauksesta, 
tuotannosta … kaikki osa-alueet pitää tarkas-
taa ja sovittaa yhteen, jotta esisarjat voidaan su-
juvasti valmistaa. Tämä on todellista tiimityötä.

Leo von Stilfried

“AGCO Powerin 
vahvuus on 
halu olla paras”

– Intohimo työhön, kuuluu empimättä Leo 
von Stillfriedin vastaus kysyttäessä, mil-
laisia asioita hän pitää AGCO Powerin vah-
vuuksina.

Fendtin tuotehallintajohtaja Leo von Still-
fried matkusti Tullikamarin Pakkahuoneelle 
Saksasta. Hän työskentelee Marktoberdorfis-
sa eteläisessä Saksassa, missä sijaitsee Fen-
dtin traktoritehdas.

Leo von Stillfried pohti, että Linnavuores-
sa innostus työhön näkyy siten, että suhteel-
lisen pieni tiimi saa paljon aikaan. Toimival-
la tiimityöllä saavutetaan hänen mukaansa 
asiakkaan kannalta parhaat ratkaisut.

Linnavuoressa hän arvostaa pitkää koke-
musta, jota on rakennettu jo vuosikymmen-
ten ajan.

– 75 vuotta on pitkä aika olla mukana 
markkinoilla. Se on mahdollista vain sinnik-
käällä, jatkuvalla työnteolla ja kehittymisel-
lä. Tärkeää on kunnianhimo ja halu olla alal-
laan yhä parempi. Uskon, että AGCO Powerin 
suurin vahvuus onkin halu olla paras. 

-ik-
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YHTEISTYÖTÄ
TEKST JA KUVA: PASI STEN

Martti Larni

Mutkatonta tiede- 
ja tutkimusyhteistyötä
Jos tieteen korkealta tasolta ja yliopistomaa-
ilman huipulta haetaan 75-vuotiaan mootto-
ritehtaan parasta ystävää, tukijaa ja tuntijaa, 
tulee eittämättä löydetyksi professori Martti 
Larmi. Hän on Aalto-yliopiston konetekniikan 
laitoksen professori, erityisalueenaan poltto-
moottoritekniikka.

AGCO Powerin ja Larmin suhde on pitkä. 
– Opiskelin 80-luvulla moottoritekniikkaa 

Otaniemessä, josta teimme ensimmäisen eks-
kursiomme Linnavuoreen. Pidin itseäni todella 
onnekkaana, kun myöhemmin sain mahdolli-
suuden tehdä diplomityöni tehtaassa, silloises-
sa Valmet Dieselissä. Aiheenani oli 612-moot-
torin jäähdytysjärjestelmä. Martti Larmin dip-
lomityöhön kytkeytyi myös vanha Sisu-auto. 

Vuosia myöhemmin, kun Larmi siirtyi telak-
kateollisuudesta takaisin korkeakoulumaail-
maan, käynnistyi aktiivinen tutkimusyhteistyö 
moottoritehtaan ja yliopiston välillä. 

– Kanssakäymisemme on ollut ja on edel-
leen hienoa ja mutkatonta, totesi Larmi Pak-
kahuoneen juhlahumun keskellä. – Koen itse 
saavani irti tuotekehitysyhteistyöstämme to-
della paljon. Opiskelijat oppivat tämän kaut-
ta valtavasti, heidän ammattitaitonsa kehittyy 
merkittävästi ja meille kaikille kumppanuus on 
todella palkitsevaa. 

– AGCO Power on yksi Suomen hienoimpia 
tuotantolaitoksia ja esimerkillinen edelläkävi-
jä. Pitäisin tärkeänä, että tämä nyt juhliva yri-
tys tulisi vähän enemmän ulos kuorestaan ja 
ottaisi reilusti paikkansa mediassa, somessa ja 
suomalaisessa teollisuusuutisoinnissa. 

-ua-

(Syksyn lehdessä julkaisemme professori 
Martti Larmin ajatuksia tulevaisuuden poltto-
moottoreista, sähköstä ja dieselistä.)

Yhteistyön voimaa ja 
vuorotteluvierailuja
Kun Suolahdessa pitkään työskennellyt kor-
jausmies Janne Viik päätti siirtyä uusien 
työtehtävien pariin, aukesi samalla paikka 
Sauli Närhelle siirtyä suorittamaan Agco Po-
werin valmistamien moottoreiden korjauk-
sia Valtran traktoritehtaalla.  

Konnevedellä asuva Sauli on ollut töissä Suo-
lahdessa 16 vuotta. Hän on ollut asentajana 
tuotantolinjalla tai nauhalla, kuten sikäläisellä 
tehtaalla sanotaan. Hän on työskennellyt laa-
tuportilla, keräilyssä, pikaremontissa, koeajos-
sa, koeajon varmistuksessa ja tuntiremontissa. 
Nykyisessä traktoriasentajan tehtävässään hän 
aloitti tammikuun puolivälissä.

Linnavuoren tilaus-, toimitus-, hankinta- ja 
tuotantoketjun tavoitteena on varmistaa, että 
asiakas saa virheettömän tuotteen käyttöönsä 
sovittuna ajankohtana. Niinpä AGCO Powerin-
kin intresseissä on varmistaa, että OEM-tehtail-
la on korjausmiehellä käytössään viimeisin tie-
totaito ja työkalut ja muut edellytykset korja-
ta alati kehittyviä moottoreita. Siksi moottori-
tehtaan laatuosasto päätti järjestää pikaisesti 
Saulille viikon mittaisen tehokkaan koulutuk-
sen Linnavuoressa. 

Koulutukseen sisältyi tietenkin tehtaan ja eri 
osastojen esittely, mutta ennen kaikkea työs-
kentelyä korjauspaikalla osaavien korjausmies-
ten kanssa. Ohjelmassa oli myös jälkimarkki-
noinnin tarjoamaa ECO-moottorien huolto- 
opastusta sekä moottorien ja pakokaasujen jäl-
kikäsittelylaitteiden vikadiagnostiikkakoulu-
tusta. Nämä koulutukset järjesti Ville Östring. 

Sauli kokosi myös moottoreita 5-hallin P-lin-
jalla Jari Koskelan kanssa. 6-hallissa koulutet-
tiin hydraulisten venttiilien välyksien säätimien 
asennusta ja huoltoa. Samalla moottoritehtaan 
väki sai uutta näkökulmaa asioihin traktoriasen-
tajan tuomana, koska monelta saattaa unohtua, 
että moottori on yksi komponentti melko moni-
mutkaisessa lopputuotteessa.

5-hallin korjauspaikalla Saulia ohjasi ja kou-
lutti Mika Saine vankalla ammattitaidollaan. Mi-
ka on saapunut Linnavuoren tehtaalle kesätöi-
hin jo 15-vuotiaana 80-luvulla. Vuodesta 1993 hän 
on ollut vakituisena työntekijänä tultuaan asen-
tajaksi silloiseen neloslinjaan. Mika on työsken-
nellyt myös koekäytössä ja tehnyt reissuhommia 
muun muassa Beauvaisin tehtaalle Ranskaan. 
Siellä aikaa kuluikin pari vuotta yhteen menoon. 
Steyrin tehtaalla hän kävi sitä ennen viitisenkym-
mentä kertaa, kun Linnavuoressa havaittiin, että 
miehellä pysyvät työkalut kädessä ja saksan kie-
lellä asiointi onnistuu yhtä hyvin. 

Mika opiskeli vuorotteluvapaalla lentoko-
neasentajaksi ja hänen vauhdikasta vapaa-ai-
kaansa värittävätkin moottorikelkan ja mootto-
ripyörän lisäksi lentäminen ja tietenkin vanhat 
Valmet-moottorit!  

Sauli Närhen viesti oli monipuolisen koulu-
tusviikon jälkeen: Saatte olla tyytyväisiä Linna-
vuoressa, koska teillä tuntuu olevan erittäin hy-
vä ilmapiiri, laatutietoisuus on kaikkien omak-
sumana yhteisenä asiana, informaatio kulkee 
talossanne tehokkaasti ihmiseltä ja osastolta 
toiselle ja lisäksi henkilöstöravintolan ruoka sai 
erittäin hyvät arvosanat.

Loppuasiakkaan 
laatukokemusta 
turvaamassa 
Mika Saine (vas.) 
Linnavuoresta 
ja Sauli Närhi 
Suolahdesta.
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Hammaspyöräosastolle rantautui positiivi-
nen uutinen huhtikuun lopussa, kun Sr. Staff 
oli kokouksessaan hyväksynyt tehtaan in-
vestointiesityksen. Hyväksytty kokonaisuus 
koostuu lämpökäsittelylinjan laajennukses-
ta sekä uudesta vierintäjyrsinsolusta.

Investointien yhteisarvo on n. kaksi miljoonaa 
euroa ja hankinnat on tarkoitus toteuttaa vielä 
ennen kesälomia, jolloin toimitukset ajoittuisi-
vat kesälle 2019.

– Lämpökäsittelylinjan laajennuksessa ote-
taan askel siihen suuntaan, että päästäisiin lä-
hitulevaisuudessa korvaamaan vanha hyvin 
palvellut Aichelin-karkaisulinja. Uusi inves-
tointi tuo nykyiseen Ipsen-linjaan uuden kar-
kaisu-uunin sekä päästöuunin. Linjan pituus 
myös kasvaa ja tällöin se mahdollistaa vielä 
neljännen karkaisu-uunin lisäämisen tulevai-
suudessa, kertoo valmistuspäällikkö Pekka 
Helminen.

Helmisen mukaan vierintäjyrsinsolu-inves-
toinnissa haetaan lisäkapasiteetin ohessa te-
hokkuuden nostoa sekä läpimenoaikojen lyhen-
tämistä. Valmistusvaiheita tullaan yhdistämään, 
joka vähentää turhaa osien nostelua/siirtelyä. 

– Layout-muutoksia tullaan myös tekemään, 
jotta saamme mahdollisimman tehokkaan ja 
toimivan kokonaisratkaisun, kertoo Helminen.

Uudet investoinnit tuovat Pekan mukaan te-
hokkuutta valmistukseen kuin myös kaivattua 
lisäkapasiteettia, joka mahdollistaa uusien pro-
jektien toteutumisen 2019 vuoden lopulla.

TEKSTI: ULLA AURIO JA PEKKA HELMINEN | KUVA: PEKKA HELMINEN

INVEST-UUTISIA

Hammaspyörävalmistuksen lämpö-
käsittelylinja laajenee ja vierintä-
jyrsintäsolu korvautuu uudella

Uusi putkentaivutuskone 
saadaan syksyllä  
Putkiosaston toiminta elää jatkuvaa ja kiitettyä 
kehitysvaihettaan. Myönteinen kehitys on pan-
tu merkille myös konsernitasolla, josta saatiin 
äskettäin puoltolause uuden taivutuskoneen 
hankkimiseksi. 

– Kyseessä on korvausinvestointi, sillä van-
halla koneella on ikää jo 13 vuotta. Se on tai-
vuttanut miljoonia putkia moottoreille. Jokai-
sessa moottorissa on nimittäin nykyään noin 14 
kappaletta Linnavuoressa valmistettuja mata-
lapaineputkia, toteaa valmistuspäällikkö Ville 
Yli-Jama.

Uuteen taivutuskoneeseen liittyvää hanke- 
projektia vetää tuotannonkehitysinsinööri Petri 
Muurikainen. Wafioksen taivutuskone saapuu 
Saksan Reutlingenista Linnavuoreen syyskuus-
sa. Koneen arvo on noin 250 000 euroa. Vanha 
Wafioksen taivutuskone siirtyy hieman syrjään 
mutta jatkaa tuotantoa toimien varakoneena. 

Sillä voidaan myös tehdä tuotehuollon ja pro-
ton tarpeita.

Yli-Jaman mukaan uusi Wafios on numeroa 
entistä pienempi ja sillä voidaan taivuttaa valta-
osa Linnavuoren matalapaineputkista. 

– Suuremman halkaisijan putket taivutetaan 
edelleen Cripalla.

– Investoinnin yhteydessä puretaan juoto-
sautomaatti, joka ei palvele enää tarkoitustaan, 
koska sarjakoot ovat pienentyneet toiminnan 
tehostuessa. Juotosautomaatista jäljelle jää-
nyt robotti asennetaan vipujen karkaisuun vie-
lä vanhemman robotin tilalle, kertoo valmistus-
päällikkö. 

– Ja tässä samassa yhteydessä työnjohtaja 
Timo Kärkkäinen saa tarvitsemansa tilan 4-hal-
lista, jotta hän voi olla lähempänä yksikköään ja 
tukea paremmin ”joukkuettaan”. 

-UA/VY-J

Kelvin Bennett

Tuote ja ihmiset 
sen takana 
saavat kiitosta
– Hyväntuulinen juhla tilaisuuteen sopivassa 
ympäristössä. 
 Näillä sanoilla Pakkahuoneella vietettyjä 
juhlallisuuksia kuvaili AGCO:n tuotekehitys-
johtaja Kelvin Bennett. Etenkin sijainti teolli-
suusaluetta muistuttavassa ympäristössä ja 
pienet yksityiskohdat, joilla juhlapaikkaa oli 
koristeltu, tekivät vieraan mukaan tilasta per-
soonallisen.

Kelvin Bennettin vastuualueena on Ete-
lä-Amerikka. Ennen nykyistä työtehtävään-
sä hän työskenteli muutaman vuoden Yhdys-
valtojen Minnesotassa sijaitsevassa Jackso-
nin kaupungissa ja teki jo silloin yhteistyötä 
AGCO Powerin kanssa. AGCO:lla Kelvin aloit-
ti vuonna 2007.

Kelvin Bennett kertoo, että Etelä-Amerikas-
sa on ollut lukuisia haasteita, joiden selvittä-
minen on ollut antoisaa. Linnavuoressa hän 
näkee kaksi erityistä vahvuutta.

– Linnavuoressa arvostan kahta asiaa. 
Tuotetta, eli moottoria, unohtamatta kuiten-
kaan ihmisiä, jotka niiden parissa työskente-
levät.

– Sanoisin että monipuolisuus, luotetta-
vuus ja yksinkertaisuus kuvaavat Linnavuo-
ren moottoritehdasta. He ovat ansainneet 
luottamuksen, ja lisäksi insinöörit Linnavuo-
ressa ovat hyvin kyvykkäitä. Kun ottaa huo-
mioon tehtaan koon, heidän tuotantonsa on 
hämmästyttävää, Kelvin jatkoi.

-ik-
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Kiinan ryhmävalmistukseen
iso investointi
Sylinteriryhmien omavalmistuksen 
aloittamista Kiinassa Changzhoun teh-
taalla on toivottu jo pitkään. Investoin-
tihanke on ollut vireillä vuosia. Vihdoin 
maaliskuussa hankkeelle saatiin kon-
sernin hyväksyntä. Investoinnin arvo 
on noin 4,5 miljoonaa USA:n dollaria.

Tähän saakka ja vielä tälläkin hetkellä kaikki Kii-
nan moottoritehtaalla käytettävät sylinteriryh-
mät ostetaan alihankkijoilta, joka osaltaan nos-
taa tuotekustannusta. 

– Nyt Changzhouhun saadaan neljä uut-
ta työstökonetta, joilla voidaan koneistaa yli  
10 000 sylinteriryhmää vuodessa eli yli puolet 
Kiinassa tarvittavista kappaleista. Koneet toi-
mittaa DMG Mori ja koneistusprosessi siirretään 
sellaisenaan Brasilian Mogin tehtaalta, kertoo 
valmistuspäällikkö Ville Yli-Jama.

– Todellinen globaali projekti siis. Sama kon-
septihan toteutui vuonna 2014 kun sylinterikan-

sien koneistusprojekti käynnistettiin Kiinassa. 
Tuolloinkin koneet toimitti DMG Mori ja proses-
si tuotiin Brasilian tehtaalta. Prosessilla tarkoi-
tetaan kiinnittimet, työkalut ja NC-ohjelmat, to-
teaa Yli-Jama.

Villen mukaan tuore investointipäätös on 
konsernista indikaatio siitä, että sylinteriryh-
mien ja sylinterikansien koneistus on oleelli-
nen osa moottorivalmistusta ja se halutaan pi-
tää itsellä.

– Tämä investointiprojekti oli läpisaamisen 
kannalta erityisen vaikea, mutta sitkeä työ pal-
kittiin. Koneistus on pääomavaltainen osa tuo-
tantoa ja AGCO:ssa yleisesti käytössä olevat 
mittarit eivät suoranaisesti tue näitä hankkei-
ta. Meidän täytyy kuitenkin muistaa pitkäjän-
teisyys ja sekin, että 5-hallissa vieläkin puksut-
taa vuonna 1975 rakennettu ryhmälinja lähes  
20 000 kuutosen ryhmää vuodessa. 

-UA/VY-J

Manun lennokas presentaatio 
käynnisti Logset-yhteistyön
Metsäkoneita valmistavan vaasalaisen Logset 
Oy:n tekninen johtaja Jukka Kivipelto tunne-
taan ammattipiireissä arvostettuna alansa ko-
neiden huippusuunnittelijana. Hänen, Logsetin 
ja linnavuorelaisten moottorintekijöiden suhde 
alkoi vauhdikkaasti vuonna 2003. 
 – Olimme käyttäneet siihen saakka Perkinsin 
dieseleitä. Mietimme vaihtoehtoja, ja päätimme 
käväistä myös Linnavuoressa tutustumassa. Mei-
tä oli kuuden hengen tiimi. Tapasimme Tomin Ee-
ron, Ylivakerin Manun ja Hinkan Matin. 
 – Manu piti meille supliikkimiehenä todel-
la lennokkaan presentaation, joka meitä suo-
raan sanoen enimmäkseen nauratti. Mutta kun 
hän oli lopettanut, nousi yksi joukkueestam-
me ylös, ja sanoi, että ”jos koneet ovat puolik-
sikaan niin hyviä kuin kerrot, pitää niiden olla 
tosi hyviä”. Teimme kaupat, ja vuodesta 2004 
lähtien metsäkoneissamme on käytetty AGCO 
Powerin moottoreita.
 Kivipelto kiittää tilaajan ja tuottajan yhteis-
työn monipuolisuutta ja laadukkuutta. 
 – Se käsittää runsaasti muun muassa yhdes-
sä tehtävää tuotekehitystä. Sen myötä olem-
me pystyneet vaikuttamaan tehokkaasti omien 
tuotteittemme moottorien teknologiaan niin, 
että nyt myös metsäkoneissamme on tämä me-
nestyksekäs maailmanluokan moottori. 
 – AGCO Power on talo, jossa meitä on kuun-
neltu. Ja siitä kiitän. 
 Jukka Kivipelto myöntää toki, että joskus hä-
mäläinen verkkaisuus ja pohjalainen uho jou-
tuvat törmäyskurssille. 
 – Mutta kyllä nämä Linnavuoren pojat osaa-
vat nykyisin jo sanoa minulle takaisin, jos liiak-
si yritän tulla karmit kaulassa totuuksiani lau-
komaan, irvistelee Logset-guru pilke silmäkul-
massa ja näyttää ilmeisen tyytyväiseltä toimi-
vaan yhteyteen. 

-ua-

Jukka Kivipelto

Ilmakuva, AGCO (Changzhou) Agricultural Machinery Co. Ltd.

Nyt Changzhouhun saadaan neljä uutta työstökonetta, joilla voi-
daan koneistaa yli 10 000 sylinteriryhmää vuodessa eli yli puolet 
Kiinassa tarvittavista kappaleista.
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LAATUNURKKA
TEKSTI: TOMI LAHDENRANTA

Hammashionnassa työskentelevä osaston vara-
luottamusmies Minna Piiroinen on hyvin tyytyväi-
nen uuteen mittahuoneeseen.

Mittakonesiirtoja 
tarkastamossa
Tarkastamoon on kevään aikana hankittu uu-
si Zeiss Duramax -mittakone. Tämä mittakone 
hankittiin palvelemaan paremmin hammas-
pyöräpuolen tarpeita. Uusimmassa mittako-
neessa on pyöröpöytä, joka mahdollistaa ham-
maspyörän täydellisen mittaamisen. Vanhempi 
Zeiss Duramax on ollut ajoittain hyvin ruuhkau-
tunut ja uuden avulla pystymme paremmin ta-
saamaan ruuhkahuippuja. Näillä kahdella lähes 
identtisellä mittakoneella mitataan pääasiassa 
hammaspyörien ajoituksia, linjoja ja kytkinlo-
via. Hammaspyörät ovat päivä päivältä moni-
mutkaisempia ja yksinomaan hammaspyörille 
tarkoitetulla mittakoneella ei enää saada kaik-
kia tarvittavia mittoja mitattua.

Brandon Montgomery

Suomalainen kulttuuri 
toimii yritysmaailmassa
– Kun miettii AGCO Powerin 75 vuoden mittaista 
taivalta ja kelaa ajassa taaksepäin yrityksen al-
kuaikaan ja olosuhteisiin 40-luvulla, siinä on jo-
tain taianomaista ja hyvin erityistä, toteaa tuo-
tehallintajohtaja Brandon Montgomery Valt-
ralta, Suolahdesta. 
 Brandonin mukaan Valtran ja AGCO Powerin 
suhde on läheinen ja yhdessä työskennellään 
päivittäin.
 – Moottorimme ovat sataprosenttisesti omia, 
AGCO Power -moottoreitamme.
 Brandon Montgomery muutti pari vuotta sit-
ten Suomeen Yhdysvalloista yhdessä perheen-
sä kanssa. Koko perhe on kotiutunut Suomeen 
hyvin ja perheen tapoihin kuuluu muun muassa 
saunapäivä kerran viikossa. Brandon toteaa, et-
tä koska Suomessa on enemmän saunoja kuin 
ihmisiä, myös perheen kodissa saunoja on kak-
sin kappalein. Vaikka Suomesta on kahden vuo-
den aikana tullut koti, pimeään marraskuuhun 
Brandon ei ole vielä täysin tottunut.
 – Ajanjakso lokakuusta helmikuuhun on han-
kala, mutta sen jälkeen koittava kevät saa kui-
tenkin ymmärtämään ja arvostamaan myös pi-
meää.
 Suomessa on Brandonin mukaan myös mon-
ta muuta asiaa, joita hän pitää arvossa. Esimer-
kiksi turvallisuus ja koulutusjärjestelmä toimi-
vat täysin eri tavalla kuin siellä, mistä hän on 
kotoisin.
 – Eniten ihailen suomalaisessa kulttuurissa 
ja AGCO Powerissa sitä yksinkertaisuutta ja po-
litiikan vähäisyyttä. Ratkaisut tehdään sen mu-
kaan, mikä on parasta yritykselle ja insinööreil-
le sekä AGCO:lle.

-ik-

Tämä mittakone hankittiin 
palvelemaan paremmin 
hammaspyöräpuolen tarpeita.

Vanhempaan Duramaxiin on tulossa uusia 
kiinnittimiä, joiden avulla automatisoimme 
useiden hammaspyörämallien sarjamittauk-
set. Tämä helpottaa huomattavasti mittausten 
käynnistämistä, koska jatkossa käyttäjän ei tar-
vitse kuin klikata Start-nappia. Samalla tulem-
me siirtämään tämän koneen eteistilaan toimi-
maan itsepalveluperiaatteella. Pienen koulut-
tamisen jälkeen meillä onkin melkoinen jouk-
ko osaavia mittaajia 1-hallissa.

Jotkut ovat kyselleet, minne on hävinnyt 
meidän vanha Klingelnberg hammaspyörien 
mittauskone. Vanha sotaratsu ei ole kadonnut 
minnekään, vaan on päässyt aivan uuteen mit-
takoppiin. Sille rakennettiin oma ilmastoitu ti-
la hammashiontaan. Hammashionnan suuret 
mittaustarpeet tuli näin tyydytettyä. Samalla si-
tä voivat toki käyttää muutkin aina tarpeen tul-
len. Vanhan ”klinkun” etuna on, että sitä osaa-
vat käyttää lähestulkoon kaikki 1–hallissa työs-
kentelevät.
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Englantilaisella Bowerin suvulla on pit-
kät maanviljelyperinteet. Perhe on suo-
sinut Massey Fergusoneja jo 60-luvulta 
lähtien.

Kumpuilevat kukkulat ja vihreät viljelysmaat 
ovat keskeinen osa englantilaista maisemaa. 
Keski-Englannin kaupungissa Staffordissa asu-
va Bowerin suku on viljellyt maata jo monessa 
polvessa.

– Suvussa on oltu maanviljelijöitä aina, ker-
too Lower Drayton -farmin perustaja Ray Bower.

Rayn isoisä aloitti maanviljelijänä 40-luvul-
la. Ensimmäinen Massey Ferguson perheeseen 
hankittiin vuonna 1963 – ja se seisoo tilan pi-
hamaalla edelleen. Ray Bower toteaa, että sit-
temmin perhe on suosinut aina samaa merkkiä.

Lower Drayton -farmille Ray muutti vaimon-
sa Valin kanssa vuonna 1982. Tällä hetkellä per-
heen tila levittäytyy lähes 300 hehtaarin alueel-
le, jolla on jos jonkinlaista toimintaa.

Bowerit viljelevät muun muassa kurpitsoi-
ta, vehnää, öljykasveja ja papuja. Lisäksi per-
he kasvattaa karjaa ja tilalla eleleekin parisataa 
lehmää sekä lisäksi kirjava joukko muita eläi-
miä, kuten lampaita, sikoja, vuohia ja poneja se-
kä aaseja, pupuja, marsuja ja perheen lemmik-
kikoirat.

Huhtikuun loppupuolella, keväisenä päivänä 
Ray esittelee ylpeänä farmia. Hän osoittaa erääl-
le pellolle, jossa lehmät laiduntavat. Joukossa 
on vasta muutaman tunnin ikäinen vasikka, jo-
ka syntyi vasta samaisena aamuna.

TEKSTI JA KUVAT: IDA KANNISTO 

”MEIDÄN MOOTTORI” ENGLANNISSA

Jatkuu seuraavalla aukeamalla

Nokia on ylpeä menes-
tyvästä lippulaivasta
– Menestyvä ja runsaasti työpaikkoja tarjoava 
yritys on aina kaupungin imagon ja maineen 
kannalta iso sekä merkittävä tekijä, totesi No-
kian kaupungin elinkeinojohtajan virasta juuri 
eläkkeelle siirtynyt Henry Moisio sidosryhmi-
lle järjestetyssä juhlaillassa Tampereen Pak-
kahuoneella.

Moisio sanoo näkevänsä AGCO Powerin hie-
nona kansainvälisenä yrityksenä, jota johde-
taan hyvin ja jossa on aistittavissa myös hy-
vä ilmapiiri. 

– Näen senkin positiivisena, että amerikka-
laiset todella huomasivat, minkälainen moot-
torituotannon edelläkävijä meillä täällä Linna-
vuoressa on.

Nokialla on ollut kaupunkiorganisaationa 
paljon yhteistyötä moottoritehtaan kanssa. 

– Laajimmalla rintamalla toimimme yhdes-
sä siinä vaiheessa, kun kutoshallia ryhdyttiin 
suunnittelemaan ja rakentamaan. Silloin olim-
me voimakkaasti mukana ja saimme myös run-
saasti kehuja siitä, että veimme asiat nopeasti 
läpi, kertoo Moisio.

– On ilo onnitella tätä 75-vuotiasta synty-
mäpäiväsankaria, joka lähti liikkeelle siitä pie-
nestä kallioon louhitusta luola-aukosta ja on 
siitä sittemmin kasvanut todella vahvaan ku-
koistukseen. 

Henry Moision mukaan AGCO Power on täl-
lä hetkellä Nokian yksityisistä työnantajista toi-
seksi suurin ja paikkakunnan metallialan yri-
tyksistä suurin. 

– Moottoritehdas on lippulaiva, joka kulkee 
alallaan maailman kärjessä. Hienoa. Ja pal-
jon onnea!

 -ua-

Henry Moisio

”AGCO Powerin moottori on ollut luotettava” 

Brittiperheen traktori kulkee 
Linnavuoressa valmistetulla 
moottorilla



16   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

Jatkuu edelliseltä sivulta

TEKSTI JA KUVAT: IDA KANNISTO 

”MEIDÄN MOOTTORI” ENGLANNISSA

Walter Wagner

Vävypoika puolen vuoden 
opissa Linnavuoressa
Pakkahuone miljöönä sai kehuja Fendtin 
tuotekehitysjohtajalta Walter Wagnerilta, 
joka matkusti Suomeen Saksan Marktober-
dorfista.

– AGCO Powerilla on pitkät perinteet, ja 
meillä on myös pitkä yhteinen historia Si-
sun ja AGCO Powerin kanssa. Yhteistyö on 
ollut todella menestyksekästä, Walter Wag-
ner totesi.

Yhteisten vuosien aikana suomalainen kult-
tuurikin on tullut tutuksi. Walter muisteli ensim-
mäistä kokemustaan saunasta, ja kertoi oppi-
neensa, että sauna on paikka, jossa ratkais-
taan ongelmia: lauteilla istutaan niin kauan, 
että ratkaisu on löytynyt. Vasta sen jälkeen sau-
nasta voi poistua.

– Kulttuuri Suomessa ja Saksassa on melko 
lähellä toisiaan, ja siksi suomalaisten kanssa 
on helppo työskennellä, Walter jatkoi.

Linnavuori on tullut tutuksi myös Wal-
ter Wagnerin vävypojalle, joka vietti Suomes-
sa puoli vuotta muutama vuosi sitten. Walter 
kertoo, että konetekniikan insinööriksi opiske-
lut poika haaveili alun perin työkokemuksesta 
Pohjois-Amerikassa.

AGCO Powerin kanssa jo pitkään yhteistyö-
tä tehnyt Walter tiedusteli vävyltään, miksi tä-
mä haluaa Amerikkaan.

– Sanoin hänelle, että uransa ja alavalin-
tansa kannalta hänen kannattaisi valita Suo-
mi. Niinpä hän päätyikin Pohjois-Amerikan si-
jasta Linnavuoreen, jossa hän sai työskennel-
lä AGCO Powerin osaajien kanssa puoli vuot-
ta. Se oli hänelle mahtava kokemus, jonka ai-
kana hän solmi hyviä suhteita kollegoihinsa ja 
tutustui Suomeen.

-ik-

TEEMAPÄIVIÄ TILALLA

Perinteisen maanviljelystoiminnan ohessa per-
he järjestää teemapäiviä ja tapahtumia perheil-
le ja koululaisryhmille. Eräs vuoden kohokohdis-
ta on pimenevään syksyyn sijoittuva halloween, 
jolloin viljelyspelloissa kasvavat kurpitsat pääty-
vät farmilla vierailevien lasten käyttöön.

Syksyllä korkeuksiin kohoavat maissipellot 
taas muuttuvat halloweenin koittaessa elävien 
kuolleiden eli zombien asuinpaikaksi.

Farmin ollessa avoinna yleisölle lapsiperheet 
voivat osallistua kierroksille, jolla he pääsevät 
tutustumaan maanviljelijän työhön ja tilan ar-
keen. He liikkuvat farmilla traktorilla, jonka pe-
rään on kiinnitetty vaunu. Koululaisryhmiä maa-
tilalla vierailee 25−30 vuosittain.

– Osa lapsista ei tiedä, mistä ruoka päätyy 
lautaselle. He saattavat ajatella, että ruoka on 
peräisin kaupasta. Farmivierailut avaavat lapsil-
le, mistä ruoka oikeasti koteihin tulee, Ray se-
littää.

Paljon on vuosien aikana muuttunut. 
Vuoden -63 Massey Fergusoniin ei kuulu 
ilmastointia tai muita nykyisiä hienouksia. 
Toiminnassa se on kuitenkin yhä.
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Jari Lotvonen

Suorapuheista ja
rehtiä yhteistyötä
Jari Lotvonen johtaa oululaista, voimakkaas-
ti kansainvälistyvää ja menestyvää ympäristö-
teknologian yritystä, Proventia Oy:tä. Proven-
tia valittiin viime kesänä muun muassa Lontoon 
bussien puhdistusjärjestelmien toimittajaksi. 

AGCO Powerin ja Proventian yhteistyöllä on 
ikää reilut 10 vuotta. 

– Me autamme toinen toisiamme tuotekehi-
tyksessä luodaksemme yhdessä maailman par-
haat päästöjen hallintalaitteet eli dieselpuhdis-
timet, kertoi toimitusjohtaja Lotvonen iloisten 
onnittelijoiden täyttämässä juhlatilassa Tam-
pereen Pakkahuoneella. 

Lotvosen mukaan Proventian ja AGCO Po-
werin yhteistyö on toisaalta kahdenvälistä ja 
toisaalta myös toimintaa yhteisten asiakkai-
den kanssa.

Minkälaisen yrityksen kanssa koet olevasi 
tekemisissä, kun toimit AGCO Powerin kanssa? 

– Huolimatta siitä, että moottoritehtaan 
omistuspohja on amerikkalainen, koen silti te-
keväni yhteistyötä reilun, hyvin suomalaisen 
yrityksen kanssa. Käytännössä se tarkoittaa 
toimimista rehtien sekä suorapuheisten ihmis-
ten kanssa, sanoo Lotvonen arvostavasti.

– Suomessa ei ole kenelläkään muulla AGCO 
Powerin kaltaista teknologiaa. Tehtaan kehi-
tystyö on ollut ja on mahtavaa. On myös ihail-
tavaa, miten luotettavan kansainvälisen toimi-
jan maineen tämä moottoritehdas on kyennyt 
luomaan. 

– Eli siis, maailmanluokan moottoreita, nii-
tä ne ovat, sanoo Jari Lotvonen. 

Myös Proventia on ottanut aimo askeleita 
kansainvälisille markkinoille. Lontoon bussien 
puhdistusjärjestelmien jälkeen vuorossa oli-
vat saksalaisbussit. Parhaillaan yhtiö varus-
taa tuotantotehdasta Tsekeissä vastatakseen 
myös Keski- ja Itä-Euroopan ajoneuvojen puh-
distusjärjestelmätarpeisiin. 

-ua-

Maanviljely Iso-Britanniassa
•  Arvioiden mukaan maatalouden käytössä on 
 60−70 prosenttia Britannian maa-alasta.
•  Cambridge News -lehden mukaan maanviljely 
 kattaa niin suuren alueen, että se vastaa jopa 
 30 miljoonaa jalkapallokenttää.
•  Neljäsosa viljelysmaasta on viljelyskasvien käytössä.
•  Viljelysmaan määrä on kuitenkin viime vuosien aikana 
 laskenut. Brittilehdistön mukaan vuosien 2000 ja 2010 
 välillä jopa puoli miljoonaa hehtaaria viljelysmaasta 
 on otettu muuhun käyttöön.
•  Lammas on yleinen näky brittimailla. Maassa onkin 
 arviolta yli 35 miljoonaa lammasta, mikä on enemmän 
 kuin missään muussa Euroopan maassa.

Maatilan yhteydessä on myös lapsille suun-
nattu seikkailurata ja luontopolku sekä työpa-
ja, jossa on mahdollisuus askarrella oma nalle-
karhu. Lisäksi kävijöitä saapuu moottoripyörä- ja 
ammuntaradoille sekä pelaamaan värikuulaso-
taa. Osa farmin maista on vuokrattu ulkopuoli-
sille, jonka ansiosta alueella riittää aktiviteetteja.

PUNAINEN MASSIKKA

Eräs perheen kolmesta päätraktorista on punai-
nen Massey Ferguson, jota kuljettaa Linnavuores-
sa valmistettu AGCO Powerin moottori. Kyseessä 
on perheen ensimmäinen traktori, joka on varus-
tettu AGCO Powerin moottorilla.

– Traktorilla on tähän mennessä ajettu 6 000 
tuntia, ja se on osoittautunut luotettavaksi. Moot-
torin kanssa ei juuri ole ollut ongelmia, ja jos niitä 
ilmenisikin, apu on onneksi lähellä. Jälleenmyy-
jä nimittäin asuu lähellä maatilaa, Bower kertoo.

Ray toteaa, että farmin traktorit saattavat 
jatkossakin kulkea AGCO Powerin moottoreil-
la – kunhan vain suomalainen moottori pysyy 
edelleen mukana teknologian huimassa kehi-
tyksessä.

– Olen nähnyt vuosien aikana teknologian 
suuren muutoksen. Samalla tilat kasvavat, niil-
lä työskentelee enemmän ihmisiä ja tuotetaan 
uudenlaisia tuotteita. Toki traktorin hankintaan 
vaikuttaa myös se, mitä maanviljelijä työkoneel-
ta haluaa ja tarvitsee.

MAA, JOSSA VILJELLÄÄN

Eräs tilan työntekijöistä valmistelee perheen uu-
simmalla traktorilla peltoa uutta kylvöä varten. 
Ray on erittäin tarkka siitä, että vaot kulkevat pel-
lolla linjassa.

Paljon on vuosien aikana muuttunut. Kun 
Ray myöhemmin esittelee vuoden -63 Massey 
Fergusonia, hän toteaa, että kyseessä on vie-
lä melko lailla uusia koneita yksinkertaisempi 
versio: traktoriin ei kuulu ilmastointia tai mui-
ta nykyisiä hienouksia. Toiminnassa se on kui-
tenkin yhä.

Stafford, jossa perheen maatila sijaitsee, on 
perinteinen englantilainen pikkukaupunki. Kun 
Ray Bower ajelee autolla ympäri kaupunkia ja 
esittelee farmin toimintaa, vaikuttaa siltä, että 
lähes koko vajaan 70 000 asukkaan kaupunki on 
keskittynyt maanviljelyyn.

– Oikeastaan koko Englanti on maanviljelys-
aluetta, mutta välissä on muutama iso kaupun-
ki, Ray toteaa.

Hän on oikeassa. Arvioiden mukaan lähes 70 
prosenttia koko Iso-Britannian maasta on maa-
talouden käytössä. Lisäksi maa tuottaa itse va-
jaat 60 prosenttia kuluttamastaan ruuasta. Ray 
lisää, että samaan tapaan kuin Lower Drayton 
Farm, merkittävä osa myös muista brittimaati-
loista harjoittaa monipuolista toimintaa perin-
teisen maanviljelyksen ohessa.

Bowerien farmilla vierailee tällä hetkellä noin 
20 000 kävijää vuodessa, mutta Rayn mukaan ta-
voite on hurjat 100 000.

Kesäkuun kymmenentenä päivänä koko 
maassa vietetään farmipäivää, jolloin noin 400 
farmia avaa ovensa kävijöille. Se on Rayn mu-
kaan tapa esitellä alaa.

Ray itse on 62-vuotias, mutta eläkkeelle jää-
minen ei vaikuta olevan suunnitelmissa. Päävil-
jelijänä toimii nykyään hänen poikansa Richard. 
Paperitöistä ja erikoistapahtumista vastaa Rayn 
vaimo Val.

– Olen ollut farmari aina ja yhä olen oppi-
massa.

PI
XA

BA
Y
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KIINASTA
uutisia & terveisiä

TEKSTI: JARMO TUORILA | KUVAT: AGCO:N ARKISTO

AGCO Powerin moottori on näidenkin traktorien sydän. Generaattoripaketteja valmiina lähetettäväksi asiakkaille.

Changzhoussa ilmat ovat lämmen-
neet hyvin vaihtelevien kevään säiden 
jälkeen. On ollut suomalaisittain tuttu-

ja lämpimiä ja sitten taas viileitä päiviä ja satei-
ta. Tällainen ei ole kovin monena vuotena ollut 
tavanomaista. Viime keväänä siirryttiin talves-
ta (ei lumesta) kesäsäähän suurin piirtein pa-
rin päivän aikana.

Meillä on tänä keväänä riittänyt yllin kyl-
lin haasteita. Itselleni otin alkuvuodesta ta-
voitteiksi kolme asiaa, joita olen yrittänyt pi-
tää päällimmäisinä kaikkien päivittäisten asioi-
den lisäksi. 

Täksi vuodeksi nousseet voluumit enna-
koivat haasteita komponenttien saatavuuden 
kanssa ja tämä onkin ollut suurempi haaste 
ihan senkin takia, että toimittajillamme on riit-
tänyt heidän tuotannolleen kysyntää. 

Varsinkin autoteollisuuden kysyntä on kas-
vanut ja luonut meille uudenlaisen tilanteen, 
koska meidän tilausmäärämme eivät ehkä ole 
niitä kaikkein suurimpia verrattuna joidenkin 
paikallisten toimittajiemme muihin asiakkai-
siin. 

Tässä työssä ehdoton ja tärkeä tuki meille 
on Linnavuoren hankintatiimin jatkuva ohjaus 
ja globaalin kapasiteetin suunnittelu sekä tur-
vaaminen. Lisäksi itse tuotannon ylösajossa 
avainroolissa on ollut Senior Manager Allen 
Zhang, hänen pitkä kokemuksensa ja tasaisen 
varma johtaminen tavalla, joka on motivoinut 

koko tuotantotiimin yhä parempiin suorituk-
siin. Näin olemme pystyneet vastaamaan hy-
vin haasteisiin.

Toinen selkeä tavoite oli toteuttaa jo kauan 
suunnitelmissa ollut omavaraisuuden lisäämi-
nen sylinteriryhmien tuotannossa. Noin viiden 
vuoden odottelun ja satojen Powerpoint-kalvo-
jen jälkeen me onnistuimme saamaan suunni-
telmamme ja esityksemme läpi AGCO:n yritys-
johdossa. Yksi kiitos menee Linnavuoren, Mo-
gin ja Changzhoun välillä toimivan AGCO Po-
werin globaalin koneistusyhteistyön suuntaan. 

Vielä me emme koneista kaikkia ryhmiä 
oman katon alla, vaan hankintakumppanuus 
jatkuu yhteistyökykyisen paikallisen koneistus-
toimittajamme kanssa vielä vuosia eteenpäin. 
Omaa kapasiteettia kasvatamme asteittain aina 
kun volyymien kasvu edesauttaa tätä suuntaus-
ta. Tämän projektin johdossa on Senior Mana-
ger, Quality and Project Management, William 
Yang, joka on pystynyt yhdistämään koko Chang- 
zhoun tehtaan eri funktiot paikallisesti ennen-
näkemättömällä tavalla. Hän on kyennyt toi-
mimaan tämän, tällä hetkellä tehtaamme sel-
västi merkittävimmän investointiprojektin puit-
teissa niin, että kaikille on selvää, mitä kunkin 
funktion on tehtävä ja raportoitava, jotta pro-
jekti täyttää sille asetetut tavoitteet.

Kolmantena haasteena on AGCO Power Ge-
nerationin liiketoiminnan ylösajo. Se on taker-
rellut monestakin syystä, joita ovat mm. vält-

tämättömien rajattujen investointien teko tuo-
tantoon, myynnin resurssien rekrytointi, alueel-
lisen myyntiverkoston koulutus ja tuen (myyn-
ti sekä huolto) muodostaminen, MF-tuotelinjan 
esittely alueellisesti ja vielä AGCO:n tärkeälle 
sisäiselle asiakkaalle GSI:lle suunnatun tuote-
linjan esittely ja suunnittelu. Monia asioita siis, 
ja sellaisenaan haastavia, varsinkin kun jo ole-
massa olevat OEM-myynnit ovat olleet hiljai-
semmassa syklissa samaan aikaan. Nyt kui-
tenkin kesään päin tultaessa myös tunnelmat 
muunkin kuin säiden puolesta ovat parantu-
neet myös generaattoriliiketoiminnan osalta. 

Täällä Changzhoussa olemme rakentamas-
sa myynti-, huolto- ja koulutuspalveluiden tuki- 
organisaatiota niin että vuoden toisella puolis-
kolla pystymme toivottavasti paremmin vastaa-
maan myös Kaakkois-Aasian, Australian ja Uu-
den-Seelannin tukitarpeisiin.

Vaivihkaa huomasimme, että Kiinassa val-
mistettujen moottorien määrä oli jo ohittanut 
40 000 moottorin rajapyykin. 50 000 mootto-
rin raja tullaan saavuttamaan vuoden viimei-
sellä neljänneksellä. Toimintamme kasvaa as-
teittain Aasian suunnan paikallisten tarpeiden 
ja suunnitelmien kattamiseksi ja näin ollen vah-
vistaa AGCO Powerin osuutta ja osallistumista 
koko AGCO-perheen kasvuun ja menestykseen.

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

Massey Fergusonin aggregaattiasiakas agcolaisten 
keskellä.

AGCO POWER Brazil
oli myös mukana 
Agrishow 2018 
messuilla

AGRISHOW 2018 
ylsi kaikkien aikojen ennätykseen
Agrishow 2018 ylsi kaikkien aikojen ennätykselliseen 2,7 miljardin realin eli yli 600 
miljoonan euron liikevaihtoon. Tämä tarkoittaa 23 % kasvua verrattuna vuoteen 2017. 
Ensi vuonna messuorganisaatio keskittyy enemmän myyntialueiden tuotteiden kent-
täesittelyihin.

Maatalouskoneita viljan, hedelmien ja kahvin 
tuotantoon oli näyttelyssä esillä 25 % enem-
män, varastointiin liittyvä tarvikkeita 15 %, 
kastelujärjestelmiä 14 % ja karjanhoitoon liit-
tyviä järjestelmiä 8 % enemmän verrattuna 
viime vuoteen. Virallista kävijämäärää ei jul-
kaistu, mutta näyttelyn johtajan José Dang-
hesin mukaan kävijämäärän oletettiin ole-
van samalla tasolla eli noin 150 000 kävijäs-
sä kuin viime vuonnakin. Vierailijoita oli noin 
70 eri maasta.

Kansainvälisiä business-kontakteja tapah-
tui myös enemmän. Yli 6,8 miljoonan dollarin 
arvoisista kaupoista sovittiin 527 tapaamises-
sa 16 ostajan kanssa, joita oli saapunut mes-
suille 8 eri maasta. Lisäksi 17 miljoonan dolla-
rin myynnin odotetaan tapahtuvan vielä tämän 
vuoden loppuun mennessä. Toisin sanoen yh-
teensä 23,8 miljoonan dollarin kaupat tehtiin 
messuilla. Viime vuoden kokonaissumman oli 
17 miljoonaa USD  12 ostajan kanssa.

Brasilialaisia yhtiöitä osallistui messuille 60, 
kun viime vuonna luku oli 38.

440 000 m2 laajuisella alueella kierteli  
159 000 vierasta, joista suurin osa oli tasokkai-
ta ammattiviljelijöitä Brasiliasta ja ulkomailta. 
Näytteillä oli 800 brändiä eli tuotemerkkiä, jot-
ka esittelivät lukuisan määrän uutuuksia maa-
talouskoneissa, niihin liitettävissä työkoneissa, 
kastelujärjestelmissä, lisävarusteissa, varaosis-
sa ja monissa muissa maataloudessa tarvitta-
vissa laitteissa, jotka parantavat sadon tuottoa, 
vähentävät viljelyn kustannuksia ja parantavat 
maatalouden tuottavuutta.

Innovaatioiden, uusien teknologioiden ja 
uusien maanmuokkaustekniikoiden lisäksi Ag-
rishow on tärkeässä roolissa Brasiliassa voi-
dessaan tarjota arvokkaan ympäristön kai-
kenlaiselle liiketoiminnalle, jonka tarkoituk-
sena on auttaa viljelijöitä kehittämään maa-
taloustoiminta parhaaseen mahdolliseen te-
hokkuuteen alati kasvavan ihmisjoukon ruok-
kimiseksi.

Ja viimeisenä mutta ei vähäisempänä, kai-
ken edellisen lisäksi Agrishow 2018 juhlii vielä 
25-vuotisjuhlavuottaan.

Paikallinen Brasilian tiimi osallistui messuille 4 esit-
telijän, 6 moottorin, 2 SCR-laitteiston ja 2 aggregaa-
tin voimin. Tämän lisäksi markkinointiyhteistyötä 
tehtiin Boschin paikallisten spesialistien kanssa 
esittelemällä näyttelyvieraille Common Rail -moot-
toreiden teknologiaa, polttoainejärjestelmää se-
kä päästömääräyksiä, jotka ovat nyt uutena asia-
naan kiinnostavia Brasiliassa vuoden 2017 alussa 
voimaan astuneiden Stage III –tason päästömää-
räyksien vuoksi.

Messujen aikana Brasilian myyntitiimi onnistui 
solmimaan kaupat 6 aggregaattiyksiköstä, joista  
4 kpl myytiin Valtra-asiakkaille ja 2 kpl Massey Fer-
guson-asiakkaille.

AGCO POWER tuotteita.
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APS – AJANKOHTAISTA

Andon on visuaalinen apulainen

Yksinkertainen ja perinteinen Andon-järjestelmä voi tarkoittaa tuotantolinjassa kulkevaa narua  
tai köyttä, jota nykäisemällä voi hälyttää apua. Järjestelmää voidaan käyttää myös kytkimillä tai  
kutsunapeilla.

R-linjan tilanne aiemmin

Tarve omaan Andon-järjestelmään kokoonpa-
nolinjalla oli ilmeinen, sillä avunpyyntö ja -saan-
ti perustui aiemmin työntekijän suorittamaan 
team leaderin avunpyyntöhuutoon, jonka voi-
makkuus vaikutti suoraan avunsaannin vasteai-
kaan ja todennäköisyyteen. Ongelmiin reagoin-
ti oli monesti hidasta, sillä kovimmatkaan kar-
jahtelut eivät aina ylittäneet tuotannon tausta-
melua. Huutotekniikalla suoritetut avunpyyn-
nöt team leaderit kirjasivat ruutuvihkoon ja 
silloin tällöin ne kirjattiin joltain osin exceliin. 
Ongelmien ratkaiseminen, tapausten dokumen-
tointi ja seuranta oli täten hieman epävarmal-
la pohjalla. 

Mitä tarkoittaa Andon-menetelmä ja mitä etua 
siitä saadaan? Andon-termillä viitataan yleen-
sä tuotantoympäristön toimintamalliin ja jär-
jestelmään. Sillä ilmoitetaan tukitoiminnoille, 
työnjohdolle tai muille työntekijöille proses-
sia tai laatua koskevasta ongelmasta ja avun-
tarpeesta ajankohtaisesti. Päätarkoituksena on-
kin informaatiokulun parantaminen ongelma-
tapauksissa. 

Andon-ilmoitukseen voidaan käyttää sig-
naalia, ääni- tai valomerkkiä tai vastaavaa, 
jonka tuotantotyöntekijä antaa kohdatessaan 
poikkeaman, kuten työkalun tai koneen ha-
joamisen, virheellisen osan tai osapuutteen, 
virheen korjaamisen tai tahtiajan ylittymisen 
uhatessa. Oikeaan kohteeseen saadaan apu 
mahdollisimman nopeasti ja riski tuotannon 
hidastumisesta tai pysähtymisestä pienenee 
huomattavasti.

Moottorikokoonpanon Real Andon, 
reaaliaikainen työkalu

Uusi Andon-järjestelmä räätälöitiin Kauppisen 
Mikon toimesta moottorikokoonpanoa palve-
levaksi, visuaaliseksi, yksinkertaiseksi ja help-
pokäyttöiseksi vuoden 2017 loppupuolella. Ny-
kyisessä järjestelmässä vaihehälytys tehdään 
KEKO-näytöltä, jolloin avunpyyntökynnys ma-
daltuu, helpottuu ja nopeutuu. Team leade-
rien apua ja ratkaisuja ongelmiin saadaan no-
peammin ja sujuva poikkeamatilanteiden kom-
munikointi lyhentää myös tuotannon odotusai-
kaa. Hälytykset tallentuvat KEKO:n kautta auto-
maattisesti järjestelmään, jolloin vaihehälytyk-
set korjauskommentteineen ovat helposti jäl-
keenpäin luettavissa ja ongelmien ratkominen 
voidaan toteuttaa siten, etteivät samat häiriöt 
toistuisi taas myöhemmin uudestaan.

Vaihehälytys aiheuttaa aluekohtaisesti yksilöi-
dyn äänimerkin sekä visuaalisen vaihehälytyk-
sen Andon-näytöllä, josta näkyy myös hälytyk-
sen syykategoria ja työpiste. Tämän lisäksi An-
don-näytöiltä näkyvät tuotantolinjalla olevat 
moottorit, vaiheaikaylitykset, aktiiviset hälytyk-
set sekä taukoajat. 

Saadun palautteen mukaan tästä menetel-
mästä tykkäävät niin kokoonpanijat kuin team 
leaderitkin.

Leppoisaa ja aurinkoista kesää toivottaen,
Heikki Salovaara ja Mika Siukola
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TEKSTI: ANNE-MARI HENTTONEN | KUVA: JUKKA LANKINEN

OPISKELIJAYHTEISTYÖTÄ

Tulevaisuuden 
tekijöitä 
etsimässä 

Saimme viime keväänä paljon hyvää palautet-
ta TTY:llä järjestämästämme opiskelijatapahtu-
masta niin opiskelijoilta kuin omalta henkilö-
kunnaltammekin ja siitä rohkaistuneena pää-
timme jatkaa hyvin alkaneella tiellä opiskelija-
yhteistyön kehittämistä.

Koska opintonsa juuri aloittaneet ovat vielä 
hieman pallo hukassa kurssivalintojensa kans-
sa ja toisaalta tuleva työelämä näyttäytyy vie-
lä hieman mystisenä, päätimme iskeä. Kutsuim-
me noin 50 TTY:n eri opintoalojen fuksia Teek-
karisaunalle kuulemaan AGCO Powerista sekä 
juttelemaan meidän osaajiemme kanssa heidän 
opintopoluistaan, nykyisistä työtehtävistään ja 
osaamistarpeistaan. Tavoitteena oli tietenkin li-
sätä AGCO Powerin tunnettuutta, mutta myös 
kertoa opiskelijoille vinkkejä siitä, mitä mahdol-
lisesti kannattaisi opiskella. 

Iskuryhmämme koostui yhteensä seitsemäs-
tä agcopowerilaisesta: Jouko Järvinen, Juuso 
Lahtivirta, Jussi Rinne, Hugo Wihersaari, Kat-
ja Sorjamaa, Anne-Mari Henttonen sekä kesä-
työntekijä ja TTY:n opiskelija Miikka Jormanai-
nen. Pienen yritysesittelyn jälkeen tiimimme ja-
kautui ympäri saunatiloja ja opiskelijat kiersi-
vät pienissä ryhmissä asiantuntijoidemme luo-
ta toiselle, ehtien jutella jokaisen kanssa 10-15 
minuuttia. Virallisen osuuden jälkeen jutustelua 
jatkettiin niin saunan lauteilla kuin saunatuvan 
puolellakin. 

Opiskelijoiden palautetta tapahtumasta oli 
ilo kuulla ja lukea. Tapahtumaa kehuttiin koko-
naisuutena mukavaksi ja erityisesti keskuste-
luosuutta kiiteltiin monessa palautteessa, sillä 
siitä sai osallistujien mukaan oikeasti tietoa ja 
näkökulmia opiskeluun ja työelämään. 

”Tosi kiva, että olitte paikalla niin pitkään ja 
opiskelijat pääsivät oikeasti juttelemaan teidän 

kanssanne! Monilla yrityssaunoilla yritysedusta-
jat tulevat paikalle, vetävät tunnin kalvosulkeiset 
ja poistuvat sen jälkeen paikalta.” 

Toki saimme myös rakentavaa palautetta, 
jonka avulla voimme jatkossa kehittää tapah-
tumia. Opiskelijat muun muassa toivoivat eri-
laisia työelämän esimerkkitapauksia, joita voisi 
ryhmissä käsitellä ja ratkoa. Myös sitä pidettiin 
erittäin tärkeänä, että yritysedustajat edustavat 
laaja-alaisesti yrityksen eri toimintoja eli rikkau-
temme on esitellä AGCO Poweria monipuolisesti 
eri tehtävien näkökulmasta ja ottaa mukaan laa-
jasti eri osastojen edustajia.

Yrityspäivillä

Helmikuussa oli vuorossa perinteisesti Yritys-
päivät eli TTY:llä järjestettävä korkeakouluopis-
kelijoiden kontaktointi- ja rekrytointitapahtu-
ma. Hervantaan matkaan lähtivät Anne-Marin, 
Katjan, Juuson ja Hugon lisäksi Antti Huttu-
nen. Tänä vuonna yrityksien standejä kiertele-
mässä oli viime vuoteen nähden hieman enem-
män myös ammattikorkeakouluopiskelijoita yli-
opisto-opiskelijoiden lisäksi. Standillämme riit-
ti jälleen kerran opiskelijoita kyselemässä kesä-
töistä, yrityksestä ja lopputyöpaikoista, paikoin 
ruuhkaksi asti. 

Opiskelijailta Linnavuoressa

Kun syksyllä keskityimme fukseihin, päätim-
me tänä keväänä panostaa jälleen eri vuosi- 
kurssien opiskelijoihin. Keräsimme Yrityspäivil-
lä hakemuksia AGCO Powerin opiskelijailtaan, 
jonka järjestimme maaliskuussa Linnavuores-
sa. Erinomaisia hakemuksia tuli paksu nippu, 
joiden joukosta valittiin mielenkiintoisimmat 

ja motivoituneimman kuuloiset opiskelijat ta-
pahtumaamme. 

Järjestimme opiskelijoille bussikuljetuksen 
TTY:ltä tehtaalle, jossa pienen yritysesittelyn ja 
tehdaskierroksen siivittämänä päästiin tutustu-
maan tuotteisiimme ja toimintaamme. Tämän 
jälkeen siirryimme rantasaunalle, jossa tehotii-
mimme Jussi, Juuso, Hugo, Katja ja Anne-Mari 
saivat vahvistuksekseen vielä Jarno Ratian ja 
Pekka Roivasen. 

Virallisemman osuuden aluksi käytiin hieman 
läpi edustajiemme opintopolkuja ja nykyisiä 
työtehtäviä, minkä jälkeen Jarno ja Pekka 
pääsivät vauhtiin: vuorossa oli mielenkiintoinen 
ja monien kysymysten täydentämä vuorovaikut-
teinen keskustelu AGCO Powerin tulevaisuuden 
osaamistarpeista ja tulevaisuuden visioista. Opis-
kelijat olivat erittäin aktiivisia ja kiinnostuneita. 

Tapahtuma keräsi jälleen kehuja osallistujil-
ta joka osa-alueeltaan. Tehdaskierroksen kiitel-
tiin avaavan hyvin yrityksen toimialaa ja toimin-
taa ja toisaalta kiiteltiin sitä, että tapahtumassa 
oli hyvin aikaa jutella työntekijöidemme kanssa. 
Myös sitä kehuttiin, että meillä oli useita eri po-
sitioita edustettuna. 

Onnistuimme antamaan AGCO Powerista hy-
vän kuvan työnantajana, ainakin seuraavan pa-
lautteen perusteella: ”Tapahtuma oli mukavan 
rento ja heijasti hyvin AGCO:n työilmapiiriä.”

Opiskelijayhteistyö on tärkeä tapa tehdä 
AGCO Poweria tunnetuksi ja sitä kautta varmis-
taa, että saamme tulevaisuudessakin erinomai-
sia työntekijöitä eri koulutusasteilta. Jos sinul-
la siis herää ajatuksia, millä tavalla opiskelija-
yhteistyötä voisi kehittää edelleen tai erityises-
ti, jos sinussa syntyi halu päästä osallistumaan 
toimintaan, ilmianna itsesi ja ideasi HR:ään Kris-
tiina Revolle. 

Tapahtuma oli mukavan 
rento ja heijasti hyvin 
AGCO:n työilmapiiriä. AGCO Poweria Yrityspäivillä edustivat Anne-Mari Henttonen (vas.), Antti Huttunen, Juuso Lahtivirta,  

Katja Sorjamaa ja Hugo Wihersaari.
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Oman tehtaan logovaatteet
puetaan ylle ilolla ja ylpeydellä 
Kaikissa firmoissa ei ole niin, että yrityksen lo-
golla varustettu vaate pantaisiin päälle silloin-
kin, kun lähdetään saapastelemaan työpaikan 
ulkopuolelle, ihan isosti ihmisten ilmoille. 

AGCO Powerin merkkivaatteet, pikeepaidat, 
lippikset, toppikset, colleget, vyöt, sukat ja mo-
net muut tuotteet ovat kuitenkin niin mieluisia 
käyttäjilleen, että niitä useimmat kantavat ylpei-
nä paikassa kuin paikassa, lähes tilanteessa kuin 
tilanteessa, missä tahansa. 

Moottoritehtaalla näitä oman talon merkki-
tuotteita myydään muun muassa ”Saijan kaupas-
sa”. Käytännössä tämä tarkoittaa ykköshallin ala-
kerrassa sijaitsevaa henkilöstömyymälää eli pien-
tä puotia, joka toimii haalarivaraston yhteydessä. 
Kauppa on auki tiistaisin ja torstaisin klo 13-15.

Täällä asioivat todella sekä työvaatteita tar-
vitsevat että näitä yritystuotteita ostavat agco-

laiset. Ja kun oman talon väkeä on monta sa-
taa, tietää se joskus aikamoista vilskettä, ker-
too monitoiminainen Saija Mäkelä, joka perus-
toimenaan hoitaa tehtaan työturvallisuusasian-
tuntijan tehtäviä.

Mäkelän Saijan mukaan juuri nyt tehtaan työ-
vaatetilanne on erinomainen. 

– Puolisen vuotta sitten järjestetyn kilpailu-
tuksen jälkeen saimme uudeksi työvaatteiden 
toimittajaksemme porvoolaisen atex work- 
wearin. Nyt kaikki on hyvin.

Henkilökunnalle myytävänä olevan markki-
nointimateriaalin ja -tekstiilit hoitaa kauppaan 
puolestaan vientimyyjä Rajalan Emmi. Tuottei-
den toimittaja on tamperelainen JM Concept. 
Siellä AGCO Powerin yhteyshenkilönä on mo-
nen moottorimiehen idoli, jääkiekossa huikeat 
kannukset hankkinut Janne Ojanen. 

TEKSTI JA KUVAT: ULLA AURIO

AGCO Powerin yritystuottei-
ta kiitetään laadusta ja tyylis-
tä. Ylpeinä niitä kantavat pääl-
lään mm. henkilöstömyymälän 
Saija Mäkelä (kuvassa oik.) 
sekä markkinointimateriaalin 
hankinnoista vastaava Emmi 
Rajala. 

HENKILÖSTÖMYYMÄLÄ
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KESÄTYÖNTEKIJÄT

Eetu ja Emilia – yhdet monista kesäihmisistä 
Moottoritehtaassa on töissä kymmeniä henkilöitä, jotka ovat 
aloittaneet työuransa aikanaan kesätyöntekijöinä. Kuinka mo-
ni tämän kesän kymmenistä nuorista toimii moottoritehtaas-
sa vuosienkin jälkeen, se jää nähtäväksi.

Kesätyöntekijöitä on AGCO Powerissa tällä hetkellä 17 moottoriasennus- ja 
logistiikkatehtävissä, 7 osavalmistuksessa, 15 puutarhatehtävissä, 3 kun-
nossapidossa ja 7 toimihenkilötehtävissä.

Emilia Surakka sai kesäpaikan palkanlaskennasta ja pääsi näin koke-
neen Sirénin Tarjan oppiin ja kohta myös Tarjan lomasijaiseksi. 

– Olen tosi iloinen tästä saamastani kesätyömahdollisuudesta.
Talvitöikseen Emilia opiskelee TAMKissa liiketalouden tradenomiksi ja 

suunnittelee tulevaisuudessa jatkavansa vielä kauppatieteiden ja hallinto-
tieteiden opiskeluja yliopistossa. 

– HR kiinnostaa minua kovasti, samoin kansainvälisyys, kertoo nuori 
Emilia.

Ruovedeltä, ratsastuspainotteisesta lukiosta ylioppilaaksi kirjoittanut 
hyväntuulinen Emilia on hevosharrastaja, mutta myös koiran omistaja. 

– Eläinten avulla on mahdollista purkaa pienikin stressi. Ne eivät tuomit-
se koskaan, vaan hyväksyvät ihmisen juuri sellaisena kuin olet. Toinen tapa-
ni pitää itsestäni huolta, on aktiivinen liikkuminen ja tanssin harrastaminen 
Unipoli Sportin kuntosaleilla, kertoo Emilia.

TEKSTI JA KUVAT: ULLA AURIO

Kanniston Eetu opiskelee ajoneuvotekniikan insinööriksi Tampereen 
ammattikorkeakoulussa. Alan valinta ei ole ihme, sillä tämän nuoren 
miehen ikikiinnostuksen kohteena ovat aina olleet mopot sekä autot 
ja niiden koko ”sielunelämä”.

Eetu on kesätöissä AGCO Powerissa jo toista kertaa. Jälkimarkki-
noinnin Diesel Center ja siellä tehtävä pumppujen kunnostaminen on 
nuorelle Kannistolle jo tuttua puuhaa. 

– Teen töitä mukavassa ja rennossa työyhteisössä, joten tästä kesä-
työstä on todella helppo tykätä. 

Ollenkaan mahdottomana Eetu ei näe sitä, että hän valmistuttuaan-
kin toimisi dieselmoottoreiden parissa, ehkä suunnittelutyössä, eh-
kä pohtimassa kaiken aikaa muuttuvia päästörajoituksia, niin, kuka 
tietää. 

Juoksemista, aktiivista kalastamista ja Ford Sierransa rassaamista 
sekä 60-luvun Anglia-mallisten autojensa rakentamista Eetu ei arvion-
sa mukaan lopeta koskaan. 

– Jospa joskus saan vielä niin ison talon, että voin sekä säilyttää et-
tä rakentaa autojani omissa tiloissa, miettii kesämies Eetu Kannisto.
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LYHYESTI

Palkintoja Pyynikki-juoksusta
AGCO Power oli edustettuna sunnuntaina 20.5.2018 jär-
jestetyssä Pyynikki-juoksussa yhdeksän juoksijan voimin. 
Aurinkoinen ilma ja Pyynikin mahtavat maisemat siivitti-
vät juoksijat erinomaisiin suorituksiin 10 kilometrin mat-
kalla. Kisan jälkeen mukaan lähtikin joukkuekisan 2. ja 3. 
palkinto! 

Teksti Mira Kiiski

KUVA: KAISA MÄKINEN

Kuvassa vasemmalta oikealle: Mika Moisio, Emmi Rajala, 
Emma Salminen, Veli-Matti Oikarinen, Mikko Mäkinen, Mira 
Kiiski, Kaisa Weckman ja Ville Paasonen. Kuvasta puuttu-
vat Marko Isomäki ja Jarmo Hiltunen. 
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Ruokalapalvelujen toimittaja vaihtumassa
 

Pitkäaikainen yhteistyö AGCO Powerin ruo-
kalapalvelujen toimittajan Eurest Oy:n kans-
sa on päättymässä heinäkuun lopussa. 
 – Olemme neuvotelleet jatkon ravintola-
palvelujen ostamisesta ravintolamme nykyi-
sen emännän Katja Kauton kanssa ja sopi-
mus allekirjoitettiin muutama viikko sitten, 
kertoo henkilöstöjohtaja Petri Laakkonen. 

– Uuden palvelumallin myötä ruokalaam-
me tulee tuotteita enemmän lähialueiden 
kaupoista ja tuottajilta. Myös muista pienem-
mistä ja suuremmista uudistuksista ravinto-
latoiminnassa on ollut keskustelua. 

– Kaikki nykyiset ravintolapalvelut tule-
vat jatkumaan myös uuden toimijan kans-
sa, toteaa Laakkonen.

AGCO ja Ville Robomestareissa
Innokas-verkosto ja YLE ovat toteuttaneet yhteistyössä kevään 2018 aikana 8-osaisen 
Robomestarit TV-sarjan, jossa peruskouluikäiset nuoret kisailevat Innokas Robotiikka-
turnauksen lajeihin pohjautuvissa kisailuissa. 

Ohjelmakonsepti sisältää sekä TV-formaatin että nettisivuston. Yhteen ohjelmajak-
soon kuvattiin materiaalia Linnavuoressa. Moottoritehtaan robotiikkaa esitteli kilpaili-
joille ja katsojille Ville Yli-Jama (kuvassa keskellä). Lisää ohjelmasta osoitteesta 
www.yle.fi/robomestarit. AGCO-jakso löytyy osoitteesta https://areena.yle.fi/1-4292595.

Ohjelmanteossa Juho Kemell /vas.), Ville Yli-Jama ja Jari Mäkipää.

AP-sauna lämmitti 
teekkariwappua
AGCO Power oli bongattavis-
sa Tampereen teekkariwapun 
näkyvimmässä tapahtumassa 
Koskipuistossa. 
 Sadat vastakastetut teekkarit 
pääsivät lämmittelemään TTY:n 
fysiikan, kemian ja matematii-
kan opiskelijoiden killan Hiukka-
sen puistoon järjestämässä mo-
biilisauna Tarzanissa, jonka kyl-
keä koristi komeasti AGCO Powe-
rin mainos.
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Jatkuu seuraavalla sivulla

ORGANISAATIO-
MUUTOKSET

AGCO POWER

LOPPUSYKSYN JA ALKUVUODEN 
AIKANA ALOITTANEET UUDET HENKILÖT

Sinikka Piittala on aloittanut 5.3.2018 määrä-
aikaisessa työsuhteessa talousosastolla osto-
laskunkäsittelijänä.
Andrzej Jamrozinski on nimitetty 19.3.2018 
alkaen myynti- ja markkinointipäälliköksi 
aggregaatti-markkinointiin.
Marko Koski on aloittanut Parts Controllerina 
talousosaston sisäisessä laskennassa 9.5.2018. 
Hän toimii tehtävässä SAP-projektin ajan.
Riku Tainio on nimitetty 14.5.2018 alkaen kehi-
tysinsinööriksi tuotekehitysosaston Performance
& Emissions -jaokseen Combustion Development 
-tiimiin.
Ossi Tuominen on nimitetty 14.5.2018 alkaen 
kehitysinsinööriksi tuotekehitysosaston Appli-
cation Support -jaoksen Electronics-tiimiin. 
Keijo Saari on nimitetty 21.5.2018 alkaen ke-
hitysinsinööriksi tuotekehitysosaston Electro-
nics-jaokseen moottorinohjausjärjestelmien 
ohjelmistokehitykseen. 

Määräaikaisissa tuotannon tehtävissä helmi-, 
maalis-, huhti- ja toukokuussa ovat aloittaneet 
seuraavat uudet työntekijät: 

Aggregaattiasentajana on aloittanut Aki Mattila.
Koneistajina ovat aloittaneet Janne Ahola, Heta 
Harju, Marko Nikander ja Rauli Tervo.
Lämpökäsittelijänä on aloittanut Tuomas Palo.
Osahuoltajana on aloittanut Teemu Porttila.
Puutarhurina on aloittanut Hannele Haapanen.
Sähköasentajana on aloittanut Aleksi Väätäinen.
Vaihetyöntekijöinä ovat aloittaneet Casper Kuu-
sisto, Jonna Mustalahti, Niilo Myllymäki, Niki 
Niemelä, Mikko Putkonen, Villematti Schultz 
ja Joona Toivonen.

Toistaiseksi voimassaolevissa tuotannon tehtävis-
sä ovat aloittaneet seuraavat uudet työntekijät:

Moottoriasentajana on aloittanut Juha Pelttari. 

Kesäharjoittelijoina ovat aloittaneet Emilia 
Ala-Maakala, Santeri Halminen, Joona Joutsi-
mäki, Aki Heikkinen, Teemu Hietakangas, Eetu 
Kannisto, Joona Kitinoja, Katri Koskinen, Aarne 
Kovasiipi, Veikko Kujala, Mikko Kujansuu, Noo-
ra Kukkonen, Jonne Kulju, Ville Lahti, Tommi 
Laitila, Sami Lappalainen, Juho Lautala, Pekka 
Leppänen, Joel Markula, Tommi Mehtänen, Jo-
se Mäkinen, Valtteri Raisio, Henri Rauhala, Hen-
ri Ruponen, Santeri Teerikoski, Eevert Toivonen, 
Juhani Salo, Emma Saarinen ja Emilia Surakka. 

Pihalla on puhdasta, 
siistiä ja kaunista!

Talvella Hannele Haapasen löytää 
varmimmin harrastamasta lava-
tansseja, lenkkipolulta tai kuntosa-
lilta. Kesällä kaikki on toisin. 

Nyt tanssijan jalkoja rytmittävät nurmi-
kot ja rikkakasvit. Puutarhuria huutaa 
puoleensa jatkuvaa putsausta tarvit-
seva teollisuuspihamaa. Hannelen hy-
vää hoivaa hamuavat kukkaistutukset. 
Ja äidillisiä sekä ammatillisia neuvoja 
kaipaavat teini-ikäiset nuoret, ”tonni-
laiset”, joista tänä kesänä lähes jokai-
nen on elämänsä ensimmäistä kertaa 
palkkatyössä.

Hannele on tänä kesänä puutarhu-
rina Linnavuoressa jo yhdeksättä vuot-
ta. – Joka kesä tulen mielelläni, koska 
tiedän, että minua odottaa mieluinen 
ja itsenäinen työ sekä loistavat ihmi-
set, nämä avuliaat ja aina iloisesti se-
kä ystävällisesti tervehtivät agcolaiset. 

Vuosi vuodelta on AGCO Powerin pi-
ha siistiytynyt, kohentunut ja nykyai-
kaistunut. – Vähitellen tehdas on saa-
nut arvoisensa pihamaan, sanoo Han-
nele Haapanen, katselee luomustaan 
ja nyökkää samalla kunnioittavasti ko-
ko laitokselle ja jokaiselle sen tekijälle.

Haapasen Hannele suosii työssään ”lähiruokaa” 
eli kukat on hankittu paikalliselta Iso-Pahkalalta. 
– Tänä kesänä apunani on 14 arvalla valittua en-
sikertalaista eli ”tonnilaista” ja yksi niin sanottu 
”isoinen”, jolla on näistä töistä jo vähän kokemus-
ta, kertoo puutarhuri.

TEKSTI JA KUVA: ULLA AURIO

Vilkas kylä
Marketta Kalmanlehto: Tuokiokuvia Linnavuoresta

Sampolassa oli aluksi Linnavuoren postitoimisto, joka sekin muutti 1957 Liiketaloon. Väinö-
län alakerrassa piti Gunnarin Kaisa pienimuotoista kauppaa 50-luvun alussa. Kauppias vaih-
tui Siltaseksi ja Siltasen kauppa toimi ainakin vuoteen 1974.

Kalevanrinteen keskimmäi-
sessä kerrostalossa Untolassa 
oli tekstiililiike, joka myöhem-
min laajentui myös taloustava-
ra- ja radioliikkeeksi. Se toimi 
ainakin vuoteen 1963. Samas-
sa talossa toimi joitakin vuosia 
myös Puutarhatuote-niminen 
kauppa.

Vastapäätä Untolaa, puu-
talon alakerrassa, oli vuo-
desta 1949 leipomo. Se toimi 
Linnavuoressa eri omistajien 
voimin kymmenkunta vuot-
ta. Leipomon uuneissa kyp-
syivät linnavuorelaisten jou-
lukinkut.
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PALSTANPÄÄ | Ulla Aurio, SISUKAS-lehden päätoimittaja

ORGANISAATIOMUUTOKSET

AGCO POWER

Jatkuu edelliseltä sivulta

• 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 2/2018 Kesäkuu

15. vuosikerta

SISUKAS

Seuraava SISUKAS-lehti 
ilmestyy syyskuussa 2018.

LOPPUSYKSYN JA ALKUVUODEN AIKANA 
TAPAHTUNEET ORGANISAATIOMUUTOKSET

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
JÄLKIMARKKINOINNISSA
Emmi Rajala on nimitetty Parts Book 
Specialistiksi 1.3.2018 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANTO-OSASTOLLA
Mika Siukola on nimitetty APS & ME Manager 
tehtävään 1.4.2018 alkaen.
Antti Rautakorpi ja Niko Tähtinen on nimitet-
ty Design Engineer tehtävään 1.5.2018 alkaen.
Rauli Kuivasniemi on nimitetty robotti-
ohjelmoijaksi 14.5.2018 alkaen.
Markku Hujo on nimitetty työkaluhuoltajaksi 
14.5.2018 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYSOSASTOLLA
Petri Vaulo on aloittanut NPI projekti-
koordinaattorina 1.5.2018 lähtien AGCO:n 
ulkopuolisille asiakkaille.

KEVÄÄN AIKANA AIKANA ELÄKKEELLE JÄÄNEET
Pitkän ja ansiokkaan työuran jälkeen on 
eläkkeelle jäänyt 30.4.2018 moottoriasentaja 
Jorma Kulmala.

HYVÄÄ LOMAA!

T. Armi, Ida ja Ulla

Työpöydälläni oli tänään vähän sanoja, mutta paljon värejä. Niin-
pä maalasin Sinulle taulun. Kukat eivät ole esikkoja, joten olkoot ne 
vaikka ”sisukkoja”. 

Ja koska sanat olivat tänään niin lopussa, päätin lainata niitä 
Paulo Coelholta, teoksestaan Accran kirjoitukset: 
”Aion katsoa kaikkea ja kaikkia kuin ensimmäistä kertaa, 

varsinkin pieniä asioita, joihin olen jo niin tottunut, että olen 
unohtanut millainen taikavoima niihin kätkeytyy.”

Ulla 
ulla.aurio@gmail.com


