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TEKSTI: ULLA AURIO/VILLE YLI-JAMA

RYHMÄLINJAN KORVAUSINVESTOINTI

Suurinvestointi mahdollistaa
ryhmälinjan korvaamisen uudella
AGCO:n hallitus hyväksyi heinäkuussa AGCO 
Powerin Linnavuoren tehtaan historian suu-
rimman yksittäisen koneistusinvestoinnin. 
Kysymyksessä on vanhan ryhmälinjan kor-
vaaminen uudella. Investoinnin arvo on noin 
20 miljoonaa euroa. 
 Vertailun vuoksi kerrottakoon, että saman 
verran tarvitaan rahaa muun muassa Noki-
an terveyskeskuksen ensivaiheen eli terveys-
keskustilojen ja 36 hengen sairaalan rakenta-
miseen.

Valmistuspäällikkö Ville Yli-Jaman mukaan 
uusi ryhmälinja tullaan asentamaan 5-halliin, 
josta kokoonpano siirtyy kokonaisuudessaan 
6-halliin. 

– Ryhmälinja asennetaan kolmessa vaihees-
sa. Ensimmäinen vaihe on vuonna 2020, jolloin 
meillä tulee olla valmius koneistaa AP3000-ryh-
miä kenttävalidointeja varten. Varsinainen tuo-
tannon aloitus on vuoden 2021 loppupuolella 
ja kokonaisuudessaan linja on pystyssä vuonna 
2023, kertoo Yli-Jama.

– Pääroolissa tulee uudessa linjassa olemaan 
joustavuus. Sitä tarvitaan, sillä maailma muut-
tuu ympärillämme kiihtyvää tahtia ja suhdan-
teet elävät. Eli emme siis ole ostamassa ainoas-
taan ryhmälinjaa, vaan oikeastaan hankimme 
Linnavuoren tehtaalle koneistuskapasiteettia, 

jota ensisijaisesti käytetään sylinteriryhmien ko-
neistukseen, toteaa valmistuspäällikkö. 

– Suuren joustavuuden ansiosta voimme ko-
neistaa uudessa linjassa myös vanhoja ryhmiä. 
Tämä helpottaa meitä suuresti AP3000:n syrjäyt-
täessä vanhan HD-moottorin asteittain. Ison in-
vestoinnin sitominen ainoastaan uuteen tuot-
teeseen (AP3000) pitäisi sisällään liian paljon ris-
kiä, sillä vanhoja ryhmiä tulee kyetä koneistaa 
vielä useampi vuosia. 

– Nyt voimme olla varmoja, että saamme kor-
vattua vanhan ryhmälinjan uudella riippumatta 
AP3000-projektin aikataulusta, sanoo Yli-Jama.

Lisää myös omavalmistusta

– Olemme nähneet viimeisen kymmenen vuo-
den aikana sekä hyviä että huonoja vuosia. Jat-
kossa joustavuus tarjoaa meille mahdollisuuden 
siihenkin, että huonoina aikoina voimme kotiut-
taa omavalmistukseen myös niitä komponent-
teja, jotka ostamme normaalitilanteessa ulkoa. 
Konsernin johto käyttää tästä termiä vertikaali-
nen integraatio.

– Viime aikoina onkin ollut ilahduttavaa ha-
vaita, miten voimallisesti omistajamme ”painos-
taa” meitä lisäämään omavalmistusta niiltä osin 
kuin sen kannattavasti pystymme tekemään. 

– Noin 10 vuotta sitten koneistus ei ollut ko-
vinkaan suuressa suosiossa, vaan se nähtiin lä-
hes pakollisena pahana. 2010-luvulla myönnetyt 
investoinnit FMS2:een olivat kuitenkin jo selkeä 
signaali siitä, että mahdollisuuksia koneistuksen 
täällä pitämiseen ”kotona” on, mikäli asiat teh-
dään oikein, sanoo valmistuspäällikkö. 

– Siispä, vain ja ainoastaan pitämällä itsem-
me kilpailukykyisenä, mahdollistamme houkut-
televuutemme konsernin silmissä!

Juha Oksanen
projektipäälliköksi

Juha Oksasella on suuri rooli ryhmälin-
jan korvausinvestoinnin projektipäällikkö-
nä. Myös koko tuotannonkehitysosastolla on 
projektin kanssa paljon töitä. Juuso Lahtivir-
ta pitää huolen hoonausprosessista ja auto-
maatiosta ja Petri Muurikainen pesuproses-
sista. Anni Pylkin pääasiallinen tehtävä on 
hoitaa nykyisen FMS2:n muuttamista AP3000-
sylinterikansien koneistukseen soveltuvaksi. 
Lisäksi kunnossapidon rooli tulee olemaan 
merkittävä.  

– Haluamme ehdottomasti, että tarkastelem-
me nykyprosesseja kriittisesti ja opimme niistä, 
sanoo Ville Yli-Jama.
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”Pääroolissa tulee uudessa 
linjassa olemaan joustavuus. 
Sitä tarvitaan, sillä maailma 
muuttuu ympärillämme 
kiihtyvää tahtia ja  
suhdanteet  
elävät.”
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Hienoa ja vaativaa

Valmistuspäällikkö Ville Yli-Jaman mukaan 
AGCO-konsernin myöntämä investointi on todel-
la hieno asia. – AGCO kuitenkin odottaa saavan-
sa rahalle paljon vastinetta ja niinpä uuden jär-
jestelmän tulee olla järkevästi rakennettu, jous-
tava ja tehokas. 

– Digitalisaation tuomat hyödyt on kyettävä 
hyödyntämään ja laadun tulee olla eri tasolla uu-
den tuotteen asettamien vaatimusten mukaisesti. 

– Oletusarvona olkoon, että aika kauas saa 
mennä, jotta yhtä hyvä linja tulee vastaan, jos ollen-
kaan! Tähän lopputulokseen pääsemme hyvällä 
yhteistyöllä, avoimella ilmapiirillä ja erityisesti 
kehittämällä meidän nykyisiä koneistusprosesseja 
jo asteittain oikeaan suuntaan niin, että toimet tu-
kevat tulevaisuuden tavoitetilaa, Ville toteaa.

Hieman historiaa

Vanhan ryhmälinjan korvausinvestointi on ollut 
linnavuorelaisten moottorintekijöiden toivomus-
listoilla jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta aina 
sitä on siirretty vuosi kerrallaan eteenpäin odotta-
maan otollisempaa aikaa. 

– Nyt aika oli kypsä, ja myös esittämämme 
tekninen ratkaisu oli omistajiemme mieleen. Kun 
kaikki palikat loksahtivat paikoilleen, päätös in-
vestoinnista tuli yllättäen melko nopeasti. Kon-
septi esiteltiin nimittäin konsernin tuotantojoh-
taja Hans-Bernd Veltmaatille Brasiliassa pide-
tyssä workshopissa heinäkuun alussa, kertoo Vil-
le Yli-Jama. 

KUVA: TUOMAS KOPONEN KUVA: HEIKKI SALOVAARA

Ryhmälinja on 43 vuotta vanha.

1975 2018

Sisukkaan toimitus pyysi suurinvestointiin liittyvät kommentit myös  
toimitusjohtaja Juha Tervalalta sekä tuotantojohtaja Harri Ruposelta.

Harri Ruponen:

”Olen erittäin iloinen, että tämä meille kriitti-
nen investointi vihdoin saatiin hyväksyttyä. Tä-
mä on todella merkittävä investointi AGCO:nkin 
tasolla koneistukseen ja kun se saatiin vielä Lin-
navuoreen, voimme kaikki olla todella tyytyväi-
siä ja ylpeitä.

Tämä investointi on tullut mahdolliseksi vain 
pitkäjänteisellä sitoutumisella ja suurella uskol-
la projektiin, sekä linnavuorelaisella koneistus-
osaamisella, jota olemme jakaneet myös muille 
moottoritehtaillemme. Projekti tulee vahvista-
maan Linnavuoren koneistus-
osaamista myös tulevai-
suudessa. Haluan kiit-
tää kaikkia hanke-
suunnitteluun osal-
listuneita, jotka ovat 
välillä tunteja kaih-
tamatta ja lomiaan-
kin siirtäen tehneet 
tämän positiivisen in-
vestointipäätöksen 
mahdolliseksi.”

Juha Tervala: 

”Tämän jätti-investoinnin läpisaaminen 
on osoitus linnavuorelaisesta sitoutunei-
suudesta ja sinnikkyydestä. 

Useiden vuosien yritysten jälkeen val-
mistuksen avainhenkilöitä lähti kesken 
helteisen heinäkuun ja kesälomansa hyi-
seen talviseen Brasiliaan keskustelemaan 
tulevaisuutemme kannalta elintärkeistä 
investoinneista. Matka oli kuitenkin vai-
van arvoinen, sillä parin viikon odotuk-
sen jälkeen Helmut Endres soitti ja kertoi 
hallituksen positiivisesta 
päätöksestä. 

Ohjenuorana 
on tehdä inves-
toinnit fiksummin 
kuin kukaan muu 
aiemmin, joten pi-
detään tämä mie-
lessämme 
ratkaisu-
ja tehdes-
sämme.”
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SAP:n käyttöönotto onnistui erittäin hyvin
Koko AGCO Powerin henkilöstö voi olla to-
della tyytyväinen onnistuneesta SAP-järjes-
telmän käyttöönotosta. 

Kokonaisuutena projekti on sujunut erit-
täin hyvin. 

Henki on ollut tiimissä rennon positii-
vinen ja keskustelu on ollut avointa. Huu-
mori on pysynyt mukana tekemisessä jopa 
käyttöönoton läpi. Ongelmista tai parannus-
ehdotuksista on voinut puhua avoimesti ja 
asioihin on pyritty puuttumaan heti niiden 
korjaamiseksi.  

Lehdistä voi valitettavan usein lukea järjestel- 
mien käyttöönotoista, jotka eivät ole menneet ai-
van suunnitellun mukaan, tai ne on keskeytetty 
kokonaan. 

Hyvällä suunnittelulla, kovalla työllä, sekä en-
nen kaikkea yhteen toimivalla ja sopivan kokoi-
sella tiimillä voidaan ongelmat usein välttää, ku-
ten nyt on tapahtunut. Tiimillä on ollut harvinai-
nen mahdollisuus päättää asioita nopeasti ja it-
senäisesti, sekä myös tarvittaessa muokata teh-
taan toimintatapaa. Muutokset toimintatavois-
sa on luonnollisesti tehty yhteistyössä vastaavan 
johtajan kanssa. 

Päätöksenteon hitaus on usein merkittävä syy 
projektien epäonnistumiseen. Kiitos menestyk-
sestä kuuluu loistavalle tiimille sekä tehtaalta, 
kuin IT:stäkin. Pitkissä projekteissa on normaa-
lia että ihmisiä on vuoden aikana vaihtunut, mut-
ta toimivassa tiimissä vaihdoksistakin selvitään. 
Porukassa on ollut todella monta erinomaista te-
kijää ja vastuunkantajaa! 

Mikä onnistui ja missä oli haasteita?

Merkittävimpiä onnistumisia kesän käyttöön-
otoissa ovat olleet hyvin valmistellut perustiedot, 
sekä heti käynnistynyt tuotanto, vastaanotto ja lä-
hetys. Järjestelmässä on ollut erittäin vähän ma-
teriaalin siirtovirheitä, jotka usein ovat syynä isoi-
hin ongelmiin ja seisokkeihin. 

Ensimmäisen kuukauden lopussa talous sai 
hyvin kirjansa ojennukseen, mikä kertoo hyvistä 
perustiedoista ja onnistuneesta SAP:n käytöstä. 
Käyttäjien pääsy järjestelmään oli testattu hyvin 
ja isolta käyttöoikeussotkulta vältyttiin. 

Koulutus on pääosin ollut kattavaa ja hyväl-
lä tasolla. Moni toiminto on käynnistynyt lähes  
ongelmitta, mikä on harvinaista tämän koko- 
luokan hankkeessa. Erittäin positiivinen koko-
naisuus on ollut menestyksellinen Tesoman 
käyttöönotto kaksi viikkoa Linnavuoren jälkeen.  
Hyvinä päätöksinä voi pitää myös aikaistettuja 
käyttöönottoja tuoterakenteen, myynnin ja logis-
tiikan toiminnoissa. 

Ensimmäisellä viikolla kokoonpano oli lin-
jan täytön ja erilaisen laskentatavan vuoksi hiu-
kan jäljessä tavoitteesta. Tuotannon järjestelmi-
en kanssa oli myös odottamattomia alkuhaas-
teita, mutta niistä selvittiin kuitenkin melko no-
peasti ja tuotanto on saanut suunnitelman no-
peasti kiinni. 

Logistiikan ja tuotannonsuunnittelun alueilla 
muutos on ollut iso ja siellä myös on ollut ehkä 
eniten tekemistä ja hienosäätöä. Yhteistyö tuo-
tannonsuunnittelun, tuotannon ja logistiikan vä-
lillä täytyy olla SAP-aikana saumatonta ja muu-

tokset järjestelmässä näkyvät heti muissa toimin-
noissa. Suunta myös siellä on hyvä ja haasteita on 
saatu ratkaistua. 

Jatkuvaa oppimista ja kehittämistä

Kokonaisuus on siis ollut hyvinkin menestykselli-
nen, mutta laajassa järjestelmässä on vielä käyt-
täjiä joille arki ei ole toistaiseksi asettunut rau-
halliseen uomaansa ja tekemistä riittää. Näkökul-
ma onnistumiseen siis riippuu hyvin pitkälle siitä, 
mitä järjestelmässä tekee ja miten oma työ on ta-
saantunut kesän jäljiltä. 

Vaikka projektia voi luonnehtia menestyksek-
si, ei pidä vähätellä olemassa olevia haasteita ja 
tarvetta niiden korjaamiseen. Laajaa projektia ei 
käytännössä voi tehdä etukäteen 100-prosent-
tisesti valmiiksi, koska maailma, mihin sitä teh-
dään, muuttuu koko ajan. Aina jää asioita testaa-
matta ja osa toiminnoista ei lopulta vastaa tavoi-
teltua tilaa. 

Ennen kuin IT jatkaa seuraaviin hankkeisiin pi-
tää avoimet asiat vielä viimeistellä. Koulutusta on 
hyvä kerrata ja syventää monella alueella, mikä 
on normaalia; kun kokemus kasvaa myös kysy-
mykset vaikeutuvat. 

Käyttöönotosta alkaakin jatkuva oppimisen ja 
kehittämisen aika. Paikoilleen jäävä järjestelmä 
vanhenee käsiin ja lopulta ei enää toimi. 

SAP on järjestelmänä vaativa perustietojen 
suhteen. Se on myös täysin integroitu niin hyväs-
sä kuin haastavassakin mielessä. Ongelmat val-
taosin riippuvat perustiedoista tai muutoksista 
prosesseissa. 
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Yhteistyötä

SAP vaatii paljon enemmän yhteistyötä eri osas-
tojen välillä kuin vanha maailma. Ongelmat usein 
selviävät omalla tontilla kun koolla on oikea ryh-
mä eri toiminnoista. ”Hyper care” -vaiheen jäl-
keen alkaa normaalin tuen vaihe ja siitä tulee 
lisää tietoa syksyn aikana. Pääkäyttäjät ovat 
käytön tukena ja koulutusmateriaali on myös 
jatkossa saatavana Sinetissä. 

Projekti alkaa olla niin omalta kuin tiiminkin 
osalta loppusuoralla, ja seuraavaksi käynnistyvät 
uudet projektit, tai tapahtuu paluu töihin, joista 
kukin projektiin liittyi. 

Mukaan osallistujille jäi toivottavasti positiivi-
sella tavalla ikimuistoinen jakso ja kokemus, jos-
ta voi olla aiheestakin tyytyväinen. Monen koh-
dalle tällainen hanke osuu vain kerran työural-
la. Nyt voi vielä ajatella, että onneksi ohi, mutta 
usein ajan kuluessa isoista onnistuneista projek-
teista jää mukava muisto.  

Useampi IT-tiimiläinen on kertonut tämän ol-
leen yksi mukavimmista projekteista, missä ovat 
koskaan olleet. 

Omalta puoleltani haluan sanoa suuret kiitok-
set koko tiimille hienosta ajasta mielenkiintoises-
sa projektissa!

Terveisin, 
Pekka Saarelainen – SAP-tiimi 

TEKSTIT JA KUVAT: IDA KANNISTO

KUNNOSSAPITOA

Tehtaan paloturvallisuus paranee huomat-
tavasti, kun vanha paloilmoitinjärjestelmä 
korvataan uudella. Paloilmoitinjärjestelmä 
on aiemmin puuttunut kokonaan 1-, 2- ja 
4-halleista, koska aikanaan, kun ne on ra-
kennettu, ei paloilmoitinjärjestelmää ole 
vaadittu.

Kunnossapitopäällikkö Erno Lindroos 
kertoo, että järjestelmät ovat muuallakin 
tehdasalueella jo tulleet elinkaarensa pää-
hän.

Automaattinen paloilmoitin on turva-
laitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon 
synnyn, tekee automaattisesti ilmoituk-
sen hätäkeskukseen ja hälyttää myös val-
vottavassa tilassa. Järjestelmä koostuu il-
moitinkeskuksesta, paloilmaisimista, pa-
loilmoituspainikkeista ja paikallishälytti-
mistä. Paloilmoitinlaitteisto antaa myös 
automaattisesti varoituksen sen toiminta-
varmuutta haittaavista vioista.

Urakan tekee Cottari turvallisuusjärjes-
telmä Oy. Syyskuun puolivälissä työt ovat 
käynnissä 2- ja 5-halleissa. Uusi paloilmoi-
tinjärjestelmä on sveitsiläinen Securiton. Sa-
ma järjestelmä on käytössä myös Patrialla ja 
Pursolla. Samaan järjestelmään siirtyminen 
helpottaa jatkossa palokunnan työtä.

– Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, 
että projektin jälkeen kaikissa halleissa 
kuuluvat palokellot ja meluisissa paikoissa 
näkyvät hälytysvalot, Erno kertoo.

Sen verran järjestelmä aiheuttaa ”hait-
taa”, että jatkossa kaikissa halleissa pitää 
muistaa kytkeä paloilmoitin tarvittavilta 
alueilta irti, esimerkiksi tulitöiden ja pölyä-
vien rakennustöiden ajaksi, jottei aiheuteta 
aiheettomia palohälytyksiä.

Protopaja laajenee 
- kylkeen kylmälaboratorio
Syksyn aikana protopajaa laajennetaan 
ja tiloihin nousee kylmälaboratorio. Pin-
ta-alaltaan 117-neliömetrinen laboratorio 
toimii kolmessa kerroksessa.

– Investointi on hyväksytty, ja kylmä- 
laboratorio on nyt tarjouskilpailuvaihees-
sa, kertoo kunnossapitopäällikkö Erno 
Lindroos. Tarjouskilpailun on tarkoitus 
päättyä viikon 37 aikana.

Rakennustyöt käynnistyvät lokakuussa, 
jolloin 2-hallin ja protopajan välistä aida-
taan osa työmaa-alueeksi.

Tehtaalle uusi 
paloilmoitinjärjestelmä

”Hyvällä suunnittelulla, 
kovalla työllä, sekä ennen 
kaikkea yhteen toimivalla 
ja sopivan kokoisella tiimillä 
voidaan ongelmat usein 
välttää, kuten nyt 
on tapahtunut.”
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AGCO Powerin moottorit ovat sen jo tehneet. 
Nyt oli hammaspyörien vuoro lähteä rullaa-
maan AGCO-konsernin sisäisille, mutta todel-
la laajoille kansainvälisille markkinoille. 

– Meidän pyörät pyörivät nyt ympäri 
maailmaa! 

Linnavuoresta toimitetaan piakkoin muun 
muassa Brasiliassa tehtäviin traktorien vaih-
teistoihin entisen 1000:n hammaspyörän si-
jasta jopa 120 000 hammaspyörää vuodessa. 
Eikä siinä vielä kaikki!

Kuinka tällainen muutos on mahdollista?
– Aloitimme tämän vuoden alussa projektin, 

jossa kartoitimme kaikki konsernissa käytettä-
vät hammaspyörät. Se projekti on ollut kannal-
tamme enemmän kuin antoisa, kertoo valmis-
tuspäällikkö Pekka Helminen. 

– AGCO Power on saanut mahdollisuuden ol-
la mukana todella useissa uudelleen järjestelyis-
sä sekä uusissa, konsernin sisäisissä projekteissa. 
Ennen kaikkea olemme tulleet hammaspyörien 
valmistajana entistä tutummiksi AGCO:n sisällä. 

– Uskon, että maineemme todella hyvälaa-
tuisena hammaspyörien valmistajana sekä erin-
omainen toimitusvarmuutemme, nekin ovat pu-
huneet puolestamme. Tärkeä kriteeri on varmas-
ti ollut myös kustannustehokkuus, kun projekte-
ja on päätetty meidän hyväksemme, toteaa Hel-
minen.

Entinen on ohi!

Vielä viime vuonna AGCO Power valmisti ham-
maspyöriä lähinnä Valtralle Suolahteen, omaan 
5-halliin ja kelkkatehtaalle Rovaniemelle. Nyt tä-

hän vanhaan malliin on todellakin tulossa iso 
muutos. 

AGCO on globaali toimija maatalouskone-
markkinoilla ja linnavuorelainen hammaspyö-
rävalmistus on astumassa sisään tuohon glo-
baaliin ympyrään.

Pekka Helmisen mukaan hammaspyörätoi-
mitukset tulevat jatkossa suuntautumaan koti-
maan lisäksi ensivaiheessa Kiinaan sekä Brasi-
liaan. 

KIINAAN

– Hammaspyörätoimitukset Kiinassa valmis-
tettavaan eco-moottoriin aloitettiin 2017 vuo-
den lopulla. Vuoden 2018 aikana toimitusmää-
rät ovat kasvaneet. Nyt päävastuu näistä Kiinan 
toimituksista on Linnavuoressa.

– Kuluvan vuoden lopulla aloitamme lisäksi 
hammaspyörätoimitukset Kiinassa valmistetta-
vien Centurion-traktoreiden vaihteistoihin. Ai-
kaisemmin kyseiset vaihteistojen osat tulivat 
paikallisilta toimittajilta, kertoo Helminen.

BRASILIAAN

Eco-moottorien hammaspyörien toimitukset 
Brasiliaan, jossa on tällä hetkellä menossa mit-
tava uudistusmyllerrys, käynnistyvät valmistus-
päällikön mukaan myös vuoden 2018 loppupuo-
lella. Näiden lisäksi Linnavuoren yksikkömme 
hyväksi on tehty jo päätöksiä lukuisista muista-
kin Brasiliaan liittyvistä projekteista.

– Muutoksen suuruudesta kertonee todella-
kin se, että aikaisemmin toimitimme Brasilian 

tehtaalle vaihteistoihin noin 
1 000 osaa vuodessa ja nyt ole-
tamme määrän kasvavan aina 
120 000 kappaleeseen vuodes-
sa, kertoo Pekka Helminen.

SUOLAHTEEN

– Totuttuun Suolahden suun-
taankin olemme päässeet li-
säämään volyymia. Nykyään 
nimittäin myös päävaihteiston 
osat toimitetaan meiltä. Myös 
vetopyörästön jaettu volyymi 
on suunnattu sataprosentti-
sesti Linnavuoreen. 

– Konsernin laaja puimuriprojekti IDEAL sai 
sekin vaihteiston osalta kotipesän Suolahdesta, 
jossa siis vaihteisto kasataan ja testataan. Ham-
maspyörät ja akselit siihenkin valmistuvat Lin-
navuoressa, kertoo Helminen.

Paljon muutoksia on siis jo tullut ja paljon 
on vielä tulossa. 

– Mutta nyt jo on selvää, että AGCO Powe-
rin rooli globaalina valmistajana konsernin ham-
maspyörissä korostuu entisestään. Siksi laatu, 
toimitustäsmällisyys, kustannukset ja monet 
muut yksittäiset seikat ovat meille kaikille asioi-
ta, jotka pidämme mielessämme. 

Ja kuinka sitten pystytte vastaamaan 
tähän uuteen kasvaneeseen kysyntään?

– Meillä on Linnavuoressa ollut vapaata kapa-
siteettia, joka nyt täytetään. Lisäksi muutokset 
tuotannossa tuovat meille kaivattua lisäkapasi-
teettia, ja näin uudet volyymit pystytään valmis-
tamaan ongelmitta. 

– Tehdyt investoinnitkin jalkautuvat 2018 
lopulla sekä 2019 puolivälissä. Ja lisäksi, käyn-
nissä oleva PowerUp 3 -projekti tuo meille tuo-
tantoon virtaviivaisuutta, kertoo Pekka Hel-
minen. 

KASVU-UUTISIA
TEKSTI: ULLA AURIO/PEKKA HELMINEN | KUVAT: PEKKA HELMINEN

Valtran tuotteita Brasilian auringon alla. 
Pyöriä liikuttamassa AGCO Powerin valmistamat 
hammaspyörät.

Huimia kasvu-uutisia hammaspyöristä:

KAUPPA KÄY!

”Muutoksen suuruudesta kertonee 
todellakin se, että aikaisemmin 
toimitimme Brasilian tehtaalle 
vaihteistoihin noin 1 000 osaa 
vuodessa ja nyt oletamme määrän
kasvavan aina 120 000 kappalee-
seen vuodessa.”
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TOIMITUSJOHTAJAN INFOKIERROS
TEKSTI: JT & UA | KUVAT: MARIKA KOPONEN

Toimitusjohtaja Juha Tervala jatkoi tä-
nä syksynä viime vuonna aloittamaan-
sa, koko henkilöstölle suunnattua tie-
dotuskierrostaan. Jotta kaikilla olisi 
mahdollisuus osallistua, tilaisuuksia 
järjestettiin kaikkiaan kahdeksan.

Minkälaista päivitystä oli tarjolla 
tällä kertaa? 

Toimitusjohtajan vastauksista kuultaa ilo, kiitos 
ja kunnioitus agcolaisia kohtaan. 

– AGCO:lla ja AGCO Powerilla menee hyvin!  
Sekä konserni että AGCO Power porskuttavat 
budjetista edellä niin liikevaihdon kuin tuloksen-
kin suhteen ja loppuvuoden ennusteet näyttävät  
että sama trendi jatkuu.

– Laadun tärkeyttä on painotettu pitkään ja 
tulokset alkavat näkyä. Tälle vuodelle asetetuilla 
mittareilla olemme onnistuneet jopa tavoitteita 
paremmin ja toivoa sopii suotuisan kehityksen 
jatkuvan myös loppuvuoden.

– SAP on ollut valtava ponnistus isolle 
joukolle omia työntekijöitämme ja ulkopuolisia 
asiantuntijoita. Halusin tässäkin yhteydessä 
tuoda esille, että käyttöönotto sujui hienosti. 
Olemme saaneet olla mukana osana AGCO:n 
parasta projektia. Toisaalta työ jatkuu ja tukea 
jäljellä olevien ongelmien ja tulevien haasteiden 
suhteen täytyy pyytää.

– Henkilöstöasioihin liittyen palattiin parin 
vuoden takaiseen henkilöstökyselyyn, selvittääk-
semme, mitä parannuksia on sen jälkeen saatu 
aikaiseksi. 

– Kyselyjä ei tehdä kyselemisen ilosta, vaan 
jotta meillä kaikilla olisi entistä parempi työviih-
tyvyys ja töihin olisi aina mukava tulla.

Toimitusjohtajan infoissa riitti paljon 
positiivista tiedotettavaa nykyhetkestä. 
Entäpä tulevaisuuden näkymät?

– Meillä on tapahtumassa, ja tulee tapahtumaan 
hienoja asioita myös tulevina vuosina.

– Kertailin infojen esityksessä Hoshin Kanria 
ja sitä, minkälaisia läpimurtotavoitteita olemme 
asettaneet tälle orkesterille muutaman vuoden ai-
kajänteellä. Päätavoitteet liittyvät laadun edelleen 
parantamiseen ja kustannusten alentamiseen.

– Tuotteisiin liittyen uusi moottoriperhe 
AP3000 on jo lähes kaikille tuttu, mutta hyvä oli 
kerrata, missä mennään tämän meille elintärkeän 
projektin suhteen.

– Monille oli varmaan uusi tieto, että olemme 
saaneet myös investointiluvan kehittää nykyisiä 
isoja moottoreitamme. Projekti on aloitettu ni-
mellä ”Big Bore PCO” ja tämän seurauksena myös 
isot moottorit ovat entistäkin laadukkaampia ja 
erittäin kustannuskilpailukykyisiä.

– Kun nämä projektit viedään kunnialla 
maaliin, niin meillä on tuotteet hyvässä iskussa 
vuosiksi eteenpäin!

Mahtiuutisia!

– Valmistukseen liittyen oli hienoa kertoa kesän 
aikaisia mahtiuutisia, joita saamme toteuttaa 
”StreamLINe”-sateenvarjon alla. 

• Kolmas PowerUp on menossa hammas-
pyörävalmistuksessa ja saadaan valmiiksi 
ensi vuoden aikana.
• Supertärkeä päätös uudesta ryhmälinjasta 
saatiin AGCO:n hallitukselta heinäkuussa ja 
nyt meillä on lupa toteuttaa 20 miljoonan 
euron arvoinen moderni ja joustava linja. 

• Sylinterikansien valmistaminen FMS2  
-linjassa sisältyy jo AP3000-moottorin  
investointiin.
• Viimeisenä hankkeena tässä isossa 
palapelissä on moottorikokoonpanon 
siirtäminen täysin uuteen linjaan 6-halliin. 
Tämän eteen tehdään töitä parhaillaan. 
Kun tähän saadaan vielä investointilupa 
myöhemmin syksyllä, niin päästää 
todella tekemään maailman moderneinta 
moottoritehdasta.

Hienoja uutisia siis. Minkälaista palautetta 
sait infokierrokselta?

– Perisuomalaiseen tapaan kysymyksiä ei juuri 
tullut, mutta olinkohan havaitsevani, että viesti 
valoisasta tulevaisuudesta meni perille.

Tiedotusta ei ole koskaan liikaa!

– Haluan tehdä tämän näin, sillä tiedotusta ei ole 
koskaan liikaa. Vuosien varrella on tiedottamista 
kehitetty niin Sisukkaan, Sinetin kuin inforuutu-
jen muodossa, mutta varmaan näistä huolimat-
ta työntekijämme eivät koe tietävänsä tarpeek-
si, mitä yrityksessä tapahtuu. 

– Meillä on vuosineljänneksittäin esimiesin-
fot, joissa käydään tärkeimpiä päivänpolttavia 
asioita lävitse. Esimiehillä on varmaankin erilai-
sia käytäntöjä, kuinka kukin välittää tietoa eteen-
päin. Oletuksena on, että asioista kerrotaan osas-
topalavereissa. 

– Mielestäni on kuitenkin hyvä kerran vuodes-
sa kertoa kattavasti yrityksen asioista suoraan kai-
kille työntekijöille, jolloin viesti on varmasti sa-
ma jokaiselle. 

TJ-INFOISTA TILANNETIETOA ILMAN VÄLIKÄSIÄ
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DIESEL CENTER
TEKSTI: ULLA AURIO | RYHMÄKUVA: VEIJO SAARI

Kun oheisen kaltaisia tarinoita ihan oikeasti-
kin kuulee, ei ole ihme, että Henri Kalliolepo, 
Diesel Centerin kuuden hengen taitotiimin uu-
si esimies ja vetäjä, myhäilee tyytyväisenä ker-
toessaan osastonsa osaajien taidokkuudesta.  
– Olen ylpeä erityisesti joukkueemme asen-
teesta, myös oppimishalusta ja taidosta kehit-
tää uutta. 

Osasto, josta puhumme, se on siis neloshal-
lissa toimiva Diesel Center, ensisijaisesti vaih-
tomoottoreiden tarpeisiin ja ennen kaikkea 
tehdaskunnostettujen polttoainelaitteiden 
rakentamiseen keskittynyt testaus-, korjaus- 
ja säätöyksikkö, spesiaali sellainen. 

– Olemme virallinen, Bosch´n hyväksymä, 
auditoitu ja sertifioitu, uusia ja tehdaskunnos-
tettuja polttoainelaitteita valmistava yksikkö, 
jonka toimialoja ovat lisäksi korjaus- sekä tes-
tauspalvelut ja tuotetuki, kertoo Kalliolepo.   

Kokemusperäistä osaamista
arvostetaan maailmalla

Aikanaan tuotannon sisällä toimineen osas-
ton palveluiden tarvitsijat olivat enimmäk-
seen kotimaisia viljelijöitä. Nyt Diesel Cente-
rinkin markkina-alue on koko maailma. Myös 
palveluskaala on laajentunut.

Markkinoiden laajuudesta huolimatta 
AGCO Powerin moottoreiden paras tuotetie-
tous asuu kuitenkin Suomessa, tarkemmin 
ottaen Linnavuoressa. Siksi myös kauppa käy 
hyvin. Kokemusperäistä osaamista arvoste-
taan maailmalla.

– Viime vuonna valmistimme muun muas-
sa suuttimia noin 1000 kappaletta, ja laskuta-
vasta riippuen, valmistamme niitä tänä vuon-
na noin 2000 kappaletta, kertoo Kalliolepo. 

Diesel Centerin markkina-alueena on jo koko maailmaTämä tarina voi olla 
vaikka totta!

Seuraava tarina voi olla vaikka totta. Se 
on voinut tapahtua vaikka viime viikolla, 
vaikka eteläisessä Ranskassa, vaikka Gilbert 
Laurentin (nimi keksitty) tilalla. Se on voinut 
tapahtua aamuna, jolloin aurinko paistaa 
ja maatöihin lähteminen tuntuu isännästä 
mieluisalta. 

Takana on hyvin nukuttu yö ja hellä aamu 
Brigiten kanssa. Gilbert Laurentin elämässä 
kaikki on hyvin. 

– Tämä vuosi ei taida kesän kuumuudesta 
ja kuivuudesta huolimatta jäädä sittenkään 
tappiolliseksi, juttelee onnellinen mies 
itsekseen pihamaalla. Hän kävelee kohti 
tallirakennusta.

Ja sitten: Tallissa Gilbert käynnistää jo 
vuosia hyvin palvellutta traktoriaan. Se ei 
lähde käyntiin. Uudelleen. Ja taas uudelleen. 
Ei se käynnisty. Mikä vikana? 

Työkone on niin tuttu, niin rakas, niin hyvin 
palvellutkin, ja nytkö se kuoli, miettii mies. 

Hän avaa konepellin, katsoo surullisena 
traktorin hienoa suomalaisvalmisteista 
moottoria. Onnekseen hän oivaltaa vian 
tuota pikaa. Pumppu, se vika on tuossa 
polttoainepumpussa. 

Gilbert juoksee soittamaan tuttuun, 
läheisessä ranskalaiskaupungissa toimivaan 
merkkihuoltofirmaan. Hän kuulee, että 
uusi pumppu maksaisi lähemmäs 4 000 
euroa, mutta siellä kaukana Suomessa, 
AGCO Powerin moottoritehtaan yhteydessä 
toimivan Diesel Centerin ansiosta, hän voi 
saada lähikaupungista vielä samana päivänä 
tarvitsemansa varaosan, tehdaskunnostetun, 
jopa takuilla varustetun pumpun noin 2 000 
eurolla (hinnat ovat vain kevyitä toimittajan 
arvioita).

Kaupan edellytyksenä on, että hän 
luovuttaa vanhan pumpun huoltomiehelle, 
joka puolestaan toimittaa sen Suomeen, 
jossa siitä valmistetaan taas uudenveroinen 
käypä pumppu. Ja se työ tehdään 
Linnavuoressa, Diesel Centerissä, siellä, 
jossa tämä homma osataan. Kiertotaloutta 
parhaimmillaan!

Gilbert ostaa pumpun, luovuttaa vanhan 
myyjälle ja seuraavana aamuna: häntä 
hymyilyttää, ja traktorikin lähtee käyntiin. Diesel Centerin tiimin vetäjä Henri Kalliolepo edustaa moottoritehtaassa jo sukunsa kolmatta pol-

vea. Kotona Hämeenkyrössä kasvaa kaksi pikkumiestä, Väinö (4) ja Vilho (7), joille molemmille isän 
kanssa traktoritöihin lähteminen on iso ilo. 

KUVA: KALLIOLEVON KOTIARKISTO
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Diesel Centerin markkina-alueena on jo koko maailma

Henri Kalliolevon (vas.) arvostettuun tiimiin kuuluvat Marko Syrjä, Kari Kallio, Esko Jansson ja Matti Pihl. Kuvasta puuttuvat Juha Kuusinen ja Marko Nurminen. 

– Markkinamme ovat olleet viime vuosi-
na koko ajan kasvamaan päin, eikä nykyisen 
päästölainsäädännön vuoksi dieselmootto-
rien käyttö maatalouskoneissa näytä ollen-
kaan vähenemisen merkkejä, joten kasvu jat-
kunee. 

Ajan tasalla

Pyydän Henriä katsomaan tulevaisuuteen ja vä-
hän jopa unelmoimaan. – Toivon kovasti, että 
Diesel Center voisi jatkaa AGCO:n moottoreiden 
polttoainelaitteiden päätoimittajana. Edellytyk-
senä luonnollisesti on, että pysymme osastona 
uusien moottoriperheiden kehityksessä muka-

na. Eli meidän on pidettävä itsemme tiukasti 
ajan tasalla.

Diesel Centerin lähitulevaisuuden näkymät 
tukevat ilmiselvästi Kalliolevon ajatuksia. 

– Tehtävämme on ottaa haltuun uuden pääs-
töluokan moottoreiden polttoainelaitteet. 

– Edessä on myös laiteinvestointeja sekä in-
vestointeja osastomme henkilöstön koulutuk-
seen. Tuotantotilojen modernisointi on tehty ja 
se on edelleen ajankohtainen asia, kertoo Henri.  

Kolmannessa polvessa

Henri Kalliolepo on juurevasti hämeenkyröläi-
nen. Ja vahvasti myös moottoritehtaalainen. 

Tehdas on miehelle tuttu jo lapsuudesta, sil-
lä Henrin vaari teki koko elämäntyönsä Linna-
vuoressa. 

– Tälläkin hetkellä meidän suvusta on AGCO 
Powerin palveluksessa neljä enoani ja minä.

Ja kotipihalla, siellä on luonnollisesti trak-
tori, taitaapa niitä olla jopa kaksi. Ja kaksittain 
on Kalliolevoilla myös poikia, mielellään isän 
kanssa traktorihommiin lähteviä viikareita. Tu-
levia agcolaisiako? Kuka tietää. 

Henri tuli moottoritehtaalle ensimmäisen 
kerran ammattikoulun työharjoitteluun vuon-
na 2005, siitä seurasi useita kesätöitä ja viikon-
lopputöitä tehtaalla, sitten muutaman vuoden 
irtiotto ja paluu takaisin 2011. Nyt Kalliolepo ve-
tää siis Diesel Centeriä. 
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KOKEMUSASIANTUNTIJA
TEKSTI JA KUVAT: IDA KANNISTO

Erkki Nikkilä on työskennellyt metsäkone-
yrittäjänä yli kaksikymmentä vuotta. Kovil-
la pakkasilla ja keskellä pimeää metsää toi-
mivaa moottoria oppii arvostamaan.

Metsäkoneen hytti pomppii samassa tahdissa 
kuin kone, joka etenee yhä syvemmälle met-
sään. Alamäet, kuopat tai kannot eivät pysäy-
tä vauhtia. 

Satakunnassa metsäkoneyrittäjänä toimiva 
Erkki Nikkilä ohjaa konetta tottuneesti, nap-
paa puun nosturin otteeseen, kaataa, karsii ja 
katkoo sen. 

– Tätä työtä ei voi tehdä, jos ei kestä olla it-
sensä kanssa, Nikkilä sanoo. Hän on toiminut 
metsäkoneyrittäjänä yli kahden vuosikymme-
nen ajan. 

Yksinäisyys on tuttua. Työajan ulkopuolel-
la Erkki kertookin viihtyvänsä ihmisten seuras-
sa, kuten tansseissa vaimon kanssa tai rakkaan 
harrastuksensa, Ford Mustangin kyydissä auto-
tapahtumissa.

Ohjatessaan konetta syvemmälle metsään 
Erkki Nikkilä valitsee kaadettavia puita samalla, 
kun selittää monitoimikoneeksi kutsutun hak-
kuukoneen toimintaa. 

– Täällä kyydissä on ikuinen renkutus, hän 
sanoo ja tarkoittaa koneen epätasaista kulkua.

Syyskuu on vielä yrittäjälle armollinen. Päi-
vät ovat valoisia ja lämpimiä. Vuodenajan vaih-
tuessa metsäkoneyrittäjän päivä alkaa ja päät-
tyy pimeässä. Vuoden synkimpänä aikana valoi-
saa on vain kuusi ja puoli tuntia päivässä.

Työ on työtä muiden joukossa, mutta olo-
suhteet ovat Erkki Nikkilän mukaan melko ka-
rut. Tutuksi tulevat omien ajatusten ohessa 
myös metsän eläimet. Susiin, joita alueella hu-
hutaan liikkuvan, Erkki ei ole törmännyt. Sen 
sijaan hän nappaa sormiensa väliin kutittavan 
hirvikärpäsen ja toteaa, että niiltä ei metsässä 
pääse pakoon.

– Kuvittele, kun on 20 astetta pakkasta, pi-
meää ja keskellä metsää. Kone sammuu, valot 
sammuu ja pian loppuu lämmityskin.

“Tässä työssä itsensä kanssa on tultava toimeen”  

Erkki Nikkilän metsäkone toimii 
AGCO Powerin moottorilla
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Pimeän metsän läpi tallustaessa mielikuvi-
tus lähtee helposti laukkaamaan. Ennen seura-
na oli vain poppikone, nykyään yrittäjän seura-
na ja turvana on älypuhelin.

Tuhat vaikeaa tuntia, 
5000 ongelmitta

Erkki Nikkilän Komatsu-hakkuukone kulkee 
AGCO Powerin moottorilla. Metsäkoneiden käyt-
tötuntimäärät kohoavat korkealle, ja koneen 
käyttö vaatii paljon myös moottorilta. Edellisel-
le koneelle tunteja kertyi 12 000 ja sitä edeltä-
neelle peräti 27 000. Nykyisellä, pari vuotta van-
halla koneella ajotunteja on kertynyt 6000.

Erkillä on yksi vakituinen kuljettaja. Erkki it-
se kulkee edellä motolla eli monitoimikoneella, 
kaataa ja pätkii puut sopivan mittaisiksi. Toinen 
yrittäjä taas kulkee perässä kuormatraktorilla, 
kerää puut ja kuljettaa ne tienvarteen. Työvuorot 
molemmat suorittavat kuitenkin yksin, sillä päi-

vä jakaantuu kahteen vuoroon. AGCO 
Powerin moottorilla kulkee myös Ko-
matsu 845 kuormatraktori. 

Komatsu ei ole Erkin ensimmäi-
nen kokemus AGCO Powerin mootto-
rista, sillä kyseessä on jo hänen kol-
mas metsäkoneensa, joka kulkee Lin-
navuoressa valmistetulla moottoril-
la. Siihen hän vaikuttaa tyytyväiseltä.

– Vaikea on löytää moitittavaa. 
AGCO Powerin moottori on ollut 
käyntivarma ja oireeton. Lisäksi polt-
toainekulutus on vähäistä. AGCO Po-
werilla menen loppuun saakka, Erk-
ki sanoo.

Nykyisellä Komatsu 931:lla aje-
tuista tunneista ensimmäiset tuhat 
olivat hankalia. 

– Suurin murhe oli SCR-järjestel-
mä. Viikko siinä meni, kunnes vika lo-
pulta saatiin selätettyä. Sen jälkeen 
vajaat 5000 tuntia on sujunut ongel-
mitta, Erkki kertoo.

Järjestelmän ongelmiin on sittemmin paneu-
duttu syvällisesti. Tuotekehityksessä nykyisten 
sarjamoottoreiden kehityksen parissa työsken-
televä Esa Puntila tekee yhteistyötä Erkin kans-
sa, jonka metsäkoneeseen on asennettu AGCO 
Powerin testikomponentti.

– Kyseisen testin tarkoituksena on juuri pääs-
töjä alentavan pakokaasun puhdistusjärjestel-
män osien tutkiminen ja järjestelmän kehittä-
minen, Esa kertoo.

Halu olla mukana tuotekehityksessä 
kannusti yhteistyöhön

Yhteistyö AGCO Powerin ja Erkki Nikkilän välil-
lä alkoi Komatsu Forestin kautta. Esa tarkkailee 
metsäkoneen moottorin toimintaa datalogge-
rin eli etäseurantalaitteiston avulla. Hänen mu-
kaansa suorat yhteydet loppukäyttäjiin ovat 
melko harvinaisia ja juuri siksi tärkeitä.

– Itselläni heräsi uteliaisuus ja mielenkiinto 
olla mukana osana tuotekehitystä, Erkki kertoo.

Erkin metsäkoneen lisäksi Esa Puntilan seu-
rannassa on kolme muutakin metsäkonetta Suo-
messa. 

Osien testaaminen metsäkoneissa auttaa 
paitsi metsäkoneiden moottoreiden kehittä-
mistä, myös muiden AGCO Power moottorei-
ta käyttävien työkoneiden kehitystyötä, joiden 
vuosittaiset käyttötunnit ovat tyypillisesti pie-
nempiä.

– Vikojakin joskus tulee, ei niiltä voi välttyä. 
Pääasia on, että ne hoidetaan kuntoon, Esa sanoo.

Erkki vakuuttaa, että moottorin toimivuuteen 
voi vaikuttaa myös yrittäjä omalla valveutunei-
suudellaan. Hän kertoo puhdistavansa jäähdyt-
täjän kesäkuumalla parhaimmillaan kahdes-
ti päivässä ja tarkistavansa ympäri vuoden päi-
vittäin, että moottorissa on jäähdytysnestettä 
ja öljyä. 

Kylmäkäynnistyksiä koneelle ei tule pakkas-
päivinäkään hyvien lämmittimien ansiosta: met-
säkone lämpiää tunnin ennen kuin Erkki suun-
taa sillä työmaalle.

Vian sattuessa on paras luottaa ammattilai-
siin.  – Moottorit ovat nykypäivänä niin teknisiä, 
että Matti Meikäläinen ei niitä pysty korjaamaan 
samalla tavalla kuin ennen Erkki vakuuttaa.

Aurinko jaksaa vielä lämmittää syyskuun al-
kupuolella, kun metsäkoneen ovi pamahtaa 
kiinni ja yrittäjä tarttuu tuttuun puuhaan. Met-
sämaiseman lomaan on syntynyt kapea aukio, 
jonka takana häämöttää vihertävä peltomaise-
ma. Hiljaisuuden rikkoo räminällä kaatuva puu, 
johon metsäkone tarttuu – yrittäjän työpäivä on 
jälleen vasta alussa.

Komatsu ei ole Erkin ensimmäinen kokemus 
AGCO Powerin moottorista, sillä kyseessä on 
jo hänen kolmas metsäkoneensa, joka kulkee 
Linnavuoressa valmistetulla moottorilla. 

”Moottorin toimivuuteen voi 
vaikuttaa myös yrittäjä omalla 
valveutuneisuudellaan.”
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Kun miehellä on sisäsyntyinen intohimo in-
nostua uusista jutuista, tutkia tulevaa, kat-
soa eteenpäin ja kurkistaa jopa futuuriakin 
pidemmälle, silloin on luonnollista, että 
hän valitsee uran, jossa tulevaisuustirkis-
tely on aidosti mahdollista, sallittua ja jo-
pa toivottavaa.

 Pekka Nousiainen on yksi tulevaisuuden 
tutkimukseen panostava agcolainen. Uu-
si tutkimuspäällikkö. Maailmanlaajuises-
ti Pekan kaltaista työtä tekeviä asiantun-
tijoita on AGCO:ssa tällä hetkellä vielä suh-
teellisen vähän. 

– Tulin tehtaaseen 1998. Ja jo 2000-luvun al-
kupuolella täällä oli tarjolla elementtejä, jotka 
mahdollistivat tuotteidemme soveltavan kehit-
tämisen, myös innovoinnin. 

2005 pistettiin pystyyn ensimmäinen iso  
Tekes-kehityshanke, johon saimme valtion tuki-
rahaa. Se johti muun muassa maailman ensim-
mäisen maatalouspuolen SCR-ajoneuvon sarja-
tuotannollistamiseen. Kyseinen traktori oli myös 
polttoaineen kulutukseltaan maailman paras. 
Saimme sillä paljon positiivista huomiota. 

Kymmenen ensimmäistä moottoritehdas-
vuottaan Nousiainen osallistui tuotekehityk-
sessä moniin erilaisiin perusmoottorien ja nii-
den asiakasversioiden tuotekehityshankkeisiin. 

Alkuaikoina hän vastasi myös moottorien tyyp-
pihyväksynnöistä.

Välillä Pekka toimi reilut viisi vuotta yliopisto-
tutkijana sekä opettajana Turussa. Kaikki toimet 
akateemisessa maailmassakin liittyivät luonnol-
lisesti moottorialaan ja energiaan. Moottoriteh-
taaseen Nousiainen palasi viitisen vuotta sitten.

– On ollut todella hienoa olla rakentamassa 
uutta moottoriteknologiaa yhdessä erittäin am-
mattitaitoisten ja mukavien työkaverien kans-
sa. Olen saanut olla mukana ihan kaikissa lain-
säädännön määrittämissä moottorien päästö-
vaiheissa, Stage I:stä Stage V:een asti, ja päässyt 
myös osallistumaan lukuisiin muihin innovatii-
visiin kehityshankkeisiimme.

TEKSTI: AURIO/NOUSIAINEN | RYHMÄKUVA: TEEMU ANTTINEN,  LÄHIKUVA: ULLA AURIO

TULEVAISUUTTA JA TUTKIMUSTA

Pekka Nousiainen tutkimuspäälliköksi

AGCO ja AP panostavat 
tulevaisuuden tutkimukseen

Tulevaisuuden tutkijat, vasemmalta Pekka Nousiainen, Petteri Kiiskilä, Pekka Hjon ja Jouko Järvinen.
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Lisää kehitystyöstä seuraavalla sivulla 

Pekka Nousiainen:

Kohti päästösääntelyn seuraavia vaiheita

Uusi vaihe 

Juuri nyt on AGCO:ssa Pekka Nousiaisen mukaan 
hieno ja otollinen hetki tulevaisuuden tutkimuksel-
le. Niin myös AGCO Powerissa. 

– Koko konserni on panostanut viime aikoina kai-
killa osa-alueillaan uusiin kehityshankkeisiin ja tu-
levaisuuden tutkimuksiin. Tämä toiminnan alue on 
saanut AGCO:ssa myös uuden johtajan, innostuneen 
ja innostavan Benno Pichlmaierin. 

Tutkimusjaos

Uudelleenorganisoidun globaalin tutkimustoimin-
nan tavoitteena on kasvattaa toiminnan budjettia 
huomattavasti lähivuosina. 

– On luonnollista, että samalla myös Linnavuo-
ressa asiaan panostetaan vahvasti, vastaammehan 
yhdestä merkittävästä työkoneen CO2-päästöihin 
vaikuttavasta kokonaisuudesta. 

– Haluamme olla vahvasti mukana teknisen kehi-
tyksen eturintamassa ja osaltamme varmistamassa 
AGCO:lle ja AGCO Powerille menestystä myös tule-
vaisuudessa. Samalla luomme myös mahdollisuuk-
sia lisätä liiketoimintaa kolmansille osapuolille. 

Tämän tuloksena moottoritehtaan tuoteke-
hitykseen perustettiin uusi tutkimusjaos, ker-
too tutkimuspäällikkö Pekka Nousiainen, joka siis  
nimitettiin äskettäin jaoksen vetäjäksi.

Jaoksen henkilömäärä on aluksi 3-4 henkilöä, 
sisältäen asiantuntijoita niin polttomoottoriteknii-
kan (myös EAT), elektroniikan kuin suunnittelun/si-
muloinninkin osa-alueilta. 

Työntekijöiksi uuteen toimintoon on nimitet-
ty diplomi-insinöörit Pekka Hjon ja Jouko Järvi-
nen, joista molemmilla on takana pitkä työura AGCO 
Powerin palveluksessa.Tämän lisäksi jaoksessa toimii 
opiskelijaharjoittelijana Petteri Kiiskilä. Nousiaisen 
mukaan jaoksen kokoa kasvatetaan tarpeen mukaan 
ja yhteistyö tuotekehityksen muiden jaosten kanssa 
pidetään tiiviinä. 

Toimipaikka Hervantaan

Jaoksen pääasiallinen toimipaikka on Hervantaan, 
TTY:n kampusalueelle perustettava uusi toimipiste. 

Jaos osallistuu AGCO:n ja AGCO Powerin tekno-
logiakonseptien ideointiin, kehitykseen ja testauk-
seen yhdessä AGCO:n muiden yksiköiden vastaavi-
en ryhmien kanssa sekä yhteistyössä AGCO Powe-
rin omien sidosryhmien kanssa. Myös ulkoista yh-
teistyöverkostoa hyödynnetään vahvasti. 

– Tutkimuksen pääteemoja ovat tulevaisuuden 
vaihtoehtoiset polttoaineet, voimalinjan ja apulait-
teiden sähköistys sekä perusmoottoriin liittyvät uu-
det konseptit. Jaos tukee osaltaan myös AGCO Po-
werin/AGCO:n IoT-kehitystä, kertoo Pekka.

Uusi toimipiste luo Nousiaisen mukaan myös 
mahdollisuuden AGCO Powerin ulkoisen markki-
noinnin parantamiseen sekä tehokkaampaan opis-
kelijarekrytointiin.

Työkoneiden päästösääntelyn vaiheen V as-
tuessa voimaan vuosina 2019-2020, ovat perin-
teiset kaasumaiset ja hiukkaspäästöt vähen-
netty minimiin. Sen jälkeen lainsäätäjän kat-
se kohdistuu kasvihuonepäästöjen vähentämi-
seen, mahdollisesti vieläpä ajoneuvotasolla. 
Suunta on merkittävä, koska samalla luodaan 
ohjausvaikutus polttoaineen kulutuksen las-
kulle, toisaalta luodaan uudelleen uusi lisä-
haaste esim. typen oksidien hallintaan – polt-
toaineen kulutuksen lasku tyypillisesti nostaa 
NOx-päästöjä. 

Samalla käynnistyy valmistajien kesken kil-
pajuoksu siitä, kuka valitsee lukuisista vaihto-
ehdoista kokonaisuudessaan parhaat ja kus-
tannustehokkaimmat teknologiaratkaisut ja 
vieläpä ajoittaa markkinoille tuonnin oikein.

Tulevaisuuden energiaratkaisut eivät 
enää muodostu yhdestä saman tyyppisestä 
ratkaisusta, vaan puhutaan useamman tek-
nologiaratkaisun muodostamasta mixistä. 

Palasia palapeliin löytyy esimerkiksi vaih-
toehtoisten polttoaineiden, sähköisten apulai-
te- ja voimalinjojen mutta myös perinteisem-
män polttomoottori- ja jälkikäsittelytekniikan 
saralta. 

Vaihtoehtoja on huomattavasti enemmän 
kuin esimerkiksi Stage 3B -vaiheesta tuttu SCR 
vs. EGR taistelupari. On erittäin tärkeää lähteä 
tutkimaan ja oppimaan valikoituja ratkaisu-
ja, ja näin edistää tulevien sarjatuotantorat-
kaisujen oikeaa valintaa ja tuotannon valmius- 
astetta.

Pekka Nousiainen on yksi 
tulevaisuuden tutkimukseen 
panostava agcolainen.
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Nousiaisen Pekan siirryttyä entistä futurologi-
sempiin moottoritekniikan tehtäviin, tarjoutui 
perusmoottorien tuotekehityksessä suoritusky-
ky- ja emissiojaoksen vetovastuupaikka tutulle 
miehelle, Ismo Hämäläiselle. Muutaman vuo-
den mittainen pesti itävaltalaisyrityksessä jäi 
taakse. Ismo palasi tuttuun taloon.

– Tulin mielelläni, kun tilaisuus tarjoutui. 
Meitä on nyt osastolla 15 henkilöä mittaamas-
sa ja testaamassa moottorien suorituskykyä ja 
raakapäästöjä, sekä määrittelemässä tarvitta-
via komponentteja. 

– Toimin henkilöiden kanssa, joilta vaaditaan 
erittäin syvällistä moottoriteknologian osaamis-
ta. Joukkueeni on juuri sellainen. Minulla on hie-
no tiimi, joka hallitsee monien muiden taitojen-
sa lisäksi termodynamiikan, virtausmeksniikan 
sekä modernit säätöjärjestelmät. 

Ismon osaston, kuten monen muunkin teh-
taan osaston seuraavat haasteet liittyvät luon-
nollisesti uuden moottoriperheen kehittämis-
työhön. 

– Tiivis yhteistyö tuotekehitysosaston eri 
jaosten kanssa on myös toimintamme kannal-
ta olennaista.

Ismo tiivistää: – Kaikkien meidän päämää-
ränähän on saada mahdollisimman hyvä tuote 
loppuasiakkaalle. 

Työpaikkailmoitus verkossa

Savolaissyntyinen Hämäläinen tuli Linnavuo-
reen ensimmäisen kerran vuonna 2005, suun-
nitteluinsinööriksi. Hän oli valmistunut Otanie-
mestä konetekniikan ja moottoritekniikan dip-
lomi-insinööriksi. 

Ismo löysi netistä, työvoimaviranomaisten 
verkkosivuilta moottoritehtaan työnhaku-
ilmoituksen ja haki paikkaa.

– Salmenin Kalevi ja Ylivakerin Mauno otti-
vat minut taloon. Sitä ensimmäistä pestikautta 
kesti liki 10 vuotta. 

– 2015 ilmaantui mahdollisuus lähteä töihin 
Itävaltaan, tuttuun moottorikonsulttifirmaan, lä-
helle komeita alppimaisemia. Työprojektit siellä 
kuitenkin vähenivät ja paluu Suomeen tuli ajan-
kohtaiseksi.

– Tämän vuoden alkupuolella tapasin entisiä 
AGCO-kollegoita ja kuulin näistä mahdollisista 
uusista kuvioista. Ja nyt olen siis jälleen täällä, 

ylpeänä moottoreista ja ylpeänä upeasta osas-
tostani, sanoo Ismo Hämäläinen.

Ismo Hämäläinen arvostaa joukkuettaan: 

”Syvällistä moottoriteknologian osaamista”

Kuvassa Ismo Hämä-
läisen johtaman osas-
ton väkeä, vasemmalta: 
Antti Linna, Ismo Hämä-
läinen, Velipekka Mellin, 
Tomi Virola, Henri Huus-
ko, Riku Tainio, Marko 
Vallinmäki, Juho Harju 
ja Teemu Anttinen.  
Kuvasta puuttuvat  
Maarit Elg, Stephan  
Godofski, Vesa-Matti 
Luoma, Hannu Nenonen 
ja Markus Kämäräinen. 

TEKSTI JA LÄHIKUVA: ULLA AURIO | JOUKKUEKUVA: PEKKA HJON

TULEVAISUUTTA JA TUTKIMUSTA

”Kaikkien meidän 
päämääränähän 
on saada 
mahdollisimman 
hyvä tuote 
asiakkaalle.”
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PALUITA JA LÄHTÖJÄ

Kuvassa Antti Laaksonen (vas.) ja Teemu Järvinen.

Teemu Järvinen on palannut ja Laaksosen 
Antti on lähdössä. 
 Molempien kohde on Yhdysvallat, jossa 
Teemu oli kolme vuotta ja johon Antti lähtee 
piakkoin, näillä näkymin kahdeksi, ehkä kol-
meksi vuodeksi.
 Teemun mieluinen ”ulkomaankomennus” 
sijoittui Yhdysvaltojen pohjoisiin osiin, Min-
nesotan osavaltioon ja siellä Jacksonin kau-
punkiin. Antti lähtee Kansasiin, tarkemmin 
Hesstonin kaupunkiin. 

Jacksonissa toimivassa kumppanuus- ja asia-
kastehtaassa Teemu oli tervetullut osaaja, joka 
auttoi AGCO:n paikallisia teknisen tuen osastoja 
ratkomaan kenttäongelmia dealereiden ja lop-
pukäyttäjien kanssa. – Kokemus oli loistava. Ko-
konaisarvosanaksi annan ainakin 9. Työ oli to-
della mielenkiintoista, opin kieltä, näin maail-
maa ja työnantajan puoleltakin kaikki asiat hoi-
tuivat paremmin kuin hyvin, kertoo Teemu tyy-
tyväisenä. 

Mies ei valita tippaakaan Minnesotan kyl-
myyttä, eikä sitäkään, että joutui olemaan pit-
kään erossa puolisostaan, sillä ”lentokoneethan 
kulkevat”. – Odotukseni matkavuosien suhteen 
täyttyivät, toteaa paluuasetuksiin nyt totutte-
leva Teemu. 

Jenkkilässä kaikki on isompaa…. näinhän si-
tä sanotaan. Mutta on se myös totta. Viljelyalat 
ovat mammuttimaisia verrattuna Suomeen, ja 
niin ovat myös koneet. Terragatorit ja rogato-
rit ovat Amerikan viljelyn arkea. Tämänkin nä-
ki, koki ja eli läpi Linnavuoren tekninen lähetti-
läs Teemu Järvinen.

Ennen USA:aan lähtöään Teemu toimi Linna-
vuoressa asiakaslaadun insinöörinä ja sitä 
ennen varaosavaraston työnjohtajana. 

– Nyt hetkellisesti päätehtäväni on tarjota 
Antille oma kokemusosaamiseni sekä valmen-
taa ja varustaa hänet matkaan. Sitten otetaan 
seuraavat työaskeleet täällä Suomessa, ker-
toilee Teemu.

”Jos en hae, harmittelen!”

Laaksosen Antti tuli vuosi sitten AGCO Powerin 
Linnavuoren tehtaalle takuututkijaksi. Muuta-
ma viikko sitten hän valmistui insinööriksi Tam-
pereen ammattikorkeakoulusta. Ja nyt hän on 
jo lähdössä tehtaan edustajana Kansasiin. 

– No, kas kun paikka tuli auki, päätin hakea 
sitä. Ajattelin, että jos nyt en hae, harmittelen 
asiaa ikäni. Siis hain. Ja sain paikan.

– Tämä tuntuu hyvältä mahdollisuudelta.  
Hesstonissa on puimuritehdas, johon menen 

Teemu tuli ja Antti menee

auttamaan, neuvomaan ja antamaan teknistä 
tukea asioissa, jotka koskevat meidän mootto-
reitamme. 

Kunhan kaikki paperiasiat saadaan kuntoon, 
on perhe Laaksonen valmiina matkalle. Antin 
mukana lähtevät puoliso sekä kaksi lasta, 4-vuo-
tias ja seitsemän kuukauden ikäinen. – Vähän 
vaimo oli alkuun varauksellinen, mutta ei suin-
kaan vastustellut vaan enemmänkin tuki tana-
kasti valintaani. Nyt lähdemme kaikki matkaan 
avoimin mielin.

Antti tuntuu antavan paljon arvoa Järvisen 
Teemulta saamaansa mentorointiapuun. – Posi-
tiiviset kokemuskertomukset eivät ainakaan ole 

vähentäneet lähtöintoani. Ja ovathan kysymyk-
sessä sentään maailmanluokan moottorit. Par-
haani siis teen, että meistä jää hyvä kuva myös 
Hesstoniin. 

Rohkeasti matkaan!

Sekä Teemulla että Antilla on painokkaat tervei-
set heille, jotka tulevaisuudessa asettuvat miet-
timään väliaikaista lähtöä ulkomaiden kohteisiin. 

– Jos ei olennaista estettä ole, kannattaa läh-
teä. Kokemus on taatusti antoisa ja kielitaito ke-
hittyy varmasti, sanovat sekä palaaja Teemu et-
tä lähtijä Antti.  

TEKSTI JA KUVA: ULLA AURIO

”Nyt hetkellisesti pää-
tehtäväni on tarjota Antille 
oma kokemusosaamiseni 
sekä valmentaa ja varustaa 
hänet matkaan.”

”No, kas kun paikka tuli 
auki, päätin hakea sitä. 
Ajattelin, että jos nyt en hae, 
harmittelen asiaa ikäni. 
Siis hain. Ja sain paikan.”
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TEKSTI: MIKA SIUKOLA JA HEIKKI SALOVAARA

APS

APS – AJANKOHTAISTA

Kesälomat ovat pääosalla takana ja kesä kääntyy syksyä kohti. APS:n/LEAN:in mukaista kehit-
tämistoimintaa on SAP:n käyttöönoton haasteista huolimatta viety eteenpäin. 1-hallin Power 
Up 3 -projekti etenee pilottikohteiden standardisointien ja toimintatapamuutosten myötä ko-
ko hallitason toimenpiteeksi, ja tulevaisuuden layout alkaa hahmottumaan.

6S-toiminnan kehittäminen

Monesta kehittämistoimintaa hidastavasta 
haasteesta huolimatta on tehtaallamme aluei-
ta, joilla 6S-toiminnan tasoa on kyetty edelleen 
nostamaan tai ylläpitämään saavutettu taso. 

Ensimmäisenä 6S-sertifikaatin saavuttivat 
2-hallin kotelosolualueen henkilöt. He ovat lois-
tavasti säilyttäneet yli vuoden ajan saavutetun 
tason, jonka 6S-sertifiointiryhmä kävi elokuus-
sa varmistamassa. Heidät palkittiin 70 euron 
AGCO Power -tavaralahjakortilla. Saman pal-
kinnon saavat kaikki 6S-alueet, jotka ylläpitä-
vät alueensa sertifikaattitasoa vuoden ajan on-
nistuneesti. Kotelosolun lisäksi muutama muu-
kin alue on lähellä vuositason ylläpidon ja pal-
kinnon saavuttamista. 

Usea alue on myös hyvin lähellä sertifiointi-
tason saavuttamista, ja täten odotettavissa on-
kin, että lähiaikoina tehtaalta nousee uusia ser-
tifioituja kohteita ja palkittuja henkilöitä. 

5-hallin R-linjakokonaisuuden 
kehittäminen

R-linjan toimintaa on pyritty kehittämään yh-
dessä työntekijöiden, team leadereiden ja esi-
miesten kanssa yhteisen ongelmanratkaisukäy-
tännön avulla. Kerättyjen ongelmatietojen ja 
niiden arvottamisen pohjalta on valittu kohtei-
ta kehitettäviksi kokoonpanolinjalla kuin myös 
loppuprosessissa. Tiedonkeruun hyödyntämi-
seksi ja toiminnan kehittämiseksi on käynnis-
tetty myös Six Sigma Black Belt -projekti vetä-
jänään Mika Moisio. 

Erilaisten ennakkotietojen pohjalta tehtiin 
alueella testejä ja kerättiin tietoa viikoilla 25 
ja 26. 

Testiviikolla tukena oli myös globaalista 
Lean-akatemiasta Walid El-Sayed, joka antoi 
täyden tunnustuksen henkilöstön ja etenkin 
team leadereiden, vuorovastaavien sekä joke-
rien työstä. Tämän pohjalta on osa toimenpi-
teistä otettu jo käytäntöön ja tuotantoa tehdään 
kahdessa vuorossa kolmen vuoron sijaan. 

Toimenpiteiden läpikäyntiä ja priorisointia 
on jatkettu yhdessä alueen esimiesten ja team 
leadereiden kanssa koulutuksessa elokuun lop-
pupuolella. Seuraavat R-linjan kehityskohteet 
nostetaan esiin nähtäväksi alueen ongelman-
ratkaisutauluille. 

Mukavaa syksyä toivottaen

APS-osasto/
Mika Siukola ja Heikki Salovaara
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LAATUNURKKA
TEKSTI: PASI STEN

OEM-tehtaiden auditoinnilla moottoritehdas 
haluaa varmistaa, että lopputuotteen valmista-
ja käsittelee ja asentaa huolellisesti ja laaduk-
kaasti kokoamamme sekä testaamamme voi-
manlähteen. Myös niin, että tuotetta ei vaurioi-
teta sen jälkeen, kun se lähtee moottorilähettä-
möstämme. 

Tavoitteena on ensisijaisesti parantaa asia-
kaskokemusta ja varmistaa moottorin virheetön 
toiminta koko lopputuotteen elinajan. 

Takuuaikaisista moottoreiden korjauksista 
saamme kentältä varsin hyvää tietoa. Erityisen 
tarkan seurannan alla ovat viat, jotka asiakas ha-
vaitsee ensimmäisten 50 käyttötunnin aikana. 

Takuuaika voi olla traktorin, puimurin, met-
säkoneen tai muun tuotteen normaali takuuai-
ka, mutta nykyään asiakkaat ostavat yhä enem-
män myös jatkotakuita, joilla asiakas voi siirtää 
riskiä mahdollisista korjauskustannuksista tuot-
teen valmistajalle.

Applikaatiotiimimme on suorittanut kymme-
niä kohtia sisältäviä installaatio- eli asennusau-
ditointeja uusille moottorimalleille jo yli 5 vuo-
den ajan, ja nyt haluamme jatkossa lisäksi var-
mistaa, että kaikkien moottoreitamme asenta-
vien yritysten prosessit tukevat virheetöntä val-
mistusta ja virheetöntä lopputuotetta. 

Auditoinnissa selvitetään, miten moottorei-
tamme kuljetetaan ja varastoidaan. Samoin tar-
kistetaan yhä monimutkaistuvaan pakokaasun 
jälkikäsittelyyn liittyvien komponenttien varas-
tointiolosuhteet. 

Lainsäädännön näkökulmasta olemme vas-
tuussa siitä, mitä lopputuotteen pakoputkes-
ta tulee ulos. Siksi meidän pitää pystyä osoit-
tamaan, että reagoimme mahdollisiin poikkea-
miin, joita ilmenee näiden komponenttien asen-
nuksessa tai käytössä, myös muualla kuin Lin-
navuoressa. Auditoinnissa selvitetään kaikkien 
näiden jälkikäsittelykomponenttien mahdolli-
nen uudelleenpakkaaminen sekä materiaalin 
siirtely asennuspaikoille tehtaalla. 

Auditoinnissa selvitetään myös se, onko 
OEM-tehtaalla käytössään viimeisimmät asen-
nus- ja varastointiohjeet moottoreille ja irtokom-
ponenteille sekä myös se, ovatko nämä ohjeet 
kaikkien niitä tarvitsevien työntekijöiden saata-
villa, ja noudatetaanko niitä.   

Oleellinen asia moottorin toiminnan kannal-
ta ovat erilaiset nesteet. Auditoinnissa selvite-
tään, mistä tehdas hankkii poltto- ja voiteluai-
neet, urealiuoksen sekä jäähdytysnesteen. Nii-
den vastaavuus antamiimme viitearvoihin ja 
standardeihin tarkistetaan. Nesteiden säilytys-
tapa, näytteenottotiheys sekä jakeluverkoston 
kunto tutkitaan ja tarvittaessa pyydetään lisä-
selvitystä esimerkiksi tehtaan laatuosastolta tai 
kunnossapidosta. 

Jos tehtaalla asennetaan eri merkkisiä moot-
toreita, selvitämme, miten mahdolliset virhetäy-
töt on estetty jos eri merkeillä on erilaiset vaati-
mukset nestelaatujen suhteen.  

Moottorin neste- ja ilmaletkujen sekä put-
kien, välijäähdyttimien, ilmansuodatinkoteloi-

den, polttoainetankkien ja muiden vastaavien 
osien varastointi selvitetään siltä osin, että nii-
hin ei pääse kertymään epäpuhtauksia. Letku-
jen, putkien, säiliöiden ja moottorin tulppauk-
sien paikallaanolo varmistetaan asennuspisteel-
le asti. 

Se pienenkin mutterin päätyminen ahtimen 
sisään on estettävä. Onpa eräällä tehtaalla näh-
ty hämähäkinseittejä polttoainetankissa, josta 
puuttui varastoinnin aikainen täyttöaukon suo-
jatulppa. Säiliössä asuja jäi kyllä näkemättä sil-
lä kertaa. Tyypillinen löydös auditoinnissa voi ol-
la myös sade- tai kondenssivesi ulkona varastoi-
dun polttoainesäiliön sisällä.

Auditoinneissa ei ole tarkoitus osoittaa sor-
mella ketään. Suurimmaksi syylliseksi virhei-
siin löydetäänkin monesti epäselvät, sopimatta 
jääneet vastuualueet tai puutteelliset prosessit. 

Auditoinnin tulokset kirjataan lopuksi ylös 
ja käydään läpi tehtaan edustajien kanssa. Ja 
kun on löydetty yhteinen näkemys asioista, joi-
ta lähdetään viemään eteenpäin, nimetään niil-
le omistaja ja aikataulu. Kriittisimmät löydökset 
saattavat estää jopa sarjatuotannon aloituksen. 
Silloin on kyse joko turvallisuusasiasta tai moot-
torin toiminnan kannalta pahasta laaturiskistä. 

Auditoinneissa pyritään myös löytämään 
niitä kuuluisia rusinoita pullasta, eli nostamaan 
esiin asioita, jotka on tehty kyseisessä tehtaas-
sa esimerkillisen hyvin. Näitä löydöksiä voidaan 
käyttää referensseinä muille tehtaille, jolloin yri-
tyksenä meillä on oiva keino kehittyä ja saada 
nykyaikana yhä tarpeellisempaa kilpailuetua 
markkinoilla.

Auditointi on erittäin tehokas tapa tuoda 
esiin asioita, joihin omat silmät ovat vuosien 
tai jopa vuosikymmenten aikana sokeutuneet, 
mutta ulkopuolinen taho osaa ne sieltä havain-
noida ja oikeita kysymyksiä esittämällä nostaa 
esiin potentiaalisia kehityskohteita tai jopa ris-
kitekijöitä. 

Itse olen jokaisessa auditoinnissa esittä-
nyt asiakkaallemme vastavierailukutsun, jos-
sa OEM-tehtaalta tultaisiin auditoimaan meidät 
moottoritoimittajana. Ilokseni olen saanut jo pa-
ri myönteistä vastausta, joista toinen saattaa to-
teutua jo tänä syksynä.

Hyvää syksyn alkua kaikille!

Pasi Sten
OEM-laadun tiiminvetäjä

OEM-auditoinneilla halutaan varmistaa 
pyörien pyöriminen työnteon hetkellä

Auditointitiimi työssään. Kuvassa Jouni Stranius (vas.) ja Pirjo Laurila (Agco Power) sekä 
Muhammad Chandasir (Agco Duluth).
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UUTISIA ETELÄ-AMERIKASTA

AGCO Power SA osallistui 
vuoden 2018 SAE Diesel Foorumiin
SAE Diesel Foorum pidettiin Curitibassa, ja siihen osallistuivat Brasilian suurimmat 
dieselmoottoreiden ja -moottorinosien valmistajat.

Brasilian Curitibassa pidettiin viidestoista 
SAE Diesel Forum 14.-15.8.2018.

AGCO Powerin tuotekehitys esittelee uutta teknologiaa ja sovelluksia dieselmoottoreihin 
kolmannessa kansainvälisessä ruokosokerin toimitusketjun työpajassa (III International 
Sugar Cane supply chain workshop).

SAE Diesel Forum of Technologies and Alterna-
tives for Commercial and Off-Highway Vehicles 
on Brasilian dieselyhteisön suurin tapahtuma 
Paranán ja Santa Catarinan alueella. Foorumis-
sa keskitytään dieselmoottoreiden valmistajia 
ja käyttäjiä, niin nykyhetkessä kuin tulevaisuu-
dessakin, koskettaviin ongelmiin. 

Tämän vuoden tapahtuman teemana oli ”In-
novaatiot ja tulevaisuudennäkymät”. Tapahtu-
man sisältöön kuului keskustelua dieselmootto-
reiden kehityskulusta, haasteista ja tulevaisuu-
desta sekä tämänhetkisistä vaihtoehdoista ke-
vyille, raskaille, erittäin raskaille ja off-road-ajo-
neuvoille. 

Tilaisuudessa arvioitiin trendejä energiate-
hokkuuden, päästöjen, taloudellisten näkymien 
ja strategisten suuntien suhteen.

Ricardo Huhtala oli yksi ensimmäisen illan 
puhujista teemalla ”Off-highway applications” 
(maatalous- ja maansiirtokoneet).

Tietoa teknologioista sokeri- ja energiateollisuudelle

Heinäkuun 25. ja 26. päivinä pidettiin III Inter-
national Sugar Cane supply chain workshop, 
jonka järjesti São Paulon Maatalousoppilaitos 
Piracicaban kaupungissa.

Tapahtuman päätarkoitus oli tuoda 
yhteen sokeriteollisuuden tuotannossa ja 
energiateollisuudessa sekä niihin liittyvillä 
aloilla työskenteleviä ammattilaisia ja jakaa 
tietoa uusista teknologioista sekä keskustel-

la tämän hetken suurimmista haasteista ja 
trendeistä.

AGCO POWER SA:ta tilaisuudessa edusti 
Flavio Carvalho, joka on moottoreiden suun-
nittelupäällikkö Brasiliassa. Hän piti esityk-
sen kaksoispolttoaineilla (diesel/biodiesel tai  
diesel/kaasu) toimivien moottoreiden tekno-
logioista ja hyödyistä. Hänen luentonsa oli osa 
käytäntöjä, johtamista ja kestävää kehitystä 
koskevaa kokonaisuutta.

TEKSTI: FERNANDO SILVA
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Syksyiset terveiset Changzhousta
Loppuvuosi alkaa piakkoin häämöttämään; to-
sin paljon on tänä vuonna, tähän päivään asti 
saatukin aikaan. Meillä on Changzhoun moot-
torituotannossa ollut koko alkuvuosi hyvä me-
no päällä ja töitä olemme voineet tehdä täydellä 
miehityksellä kokoonpanossa niin hyvin, et-
tä tuottavuuden mittarit ovat näyttäneet hyviä 
vertailuarvoja. 

Myös valmistamiemme moottorien laadun 
suhteen voimme olla ylpeitä, sillä vaikka kuu-
kausivolyymit nousivatkin aikamoisen harp-
pauksen alkuvuonna, verrattuna viime vuoteen, 
niin työn laadussa emme ole tinkineet.

Tätä juttua kirjoittaessani minulla ei ole vielä 
selkeää kuvaa siitä, miten USA:n johdon alkuun 
panema kauppasota vaikuttaa AGCO Chang-
zhoun ensi vuoden tuotantoon, mutta ensim-
mäiset merkit siitä ovat kuitenkin näkyvissä. 

Viimeisin ennuste näyttää selkeähköä alen-
nusta budjetoituihin kuukausivolyymeihin ko-
ko loppuvuodeksi ja näin ollen alkuvuoden kas-
vukehitys ei näytä jatkuvan enää vuoden viimei-
sinä kuukausina. Tosin on mainittava, että täs-
sä vaiheessa kauppasodan aikaansaama analy-
sointi optimaalisista valmistusmaista – erityises-
ti kansainvälisissä yrityksissä kuten AGCO on –  
ei ole vielä tuottanut tarpeeksi tarkkaa tulosta. 

Emme siis vielä tiedä minkälaisia vaikutuk-
sia kauppasodalla on AGCO Power Kiinan moot-

torituotannolle. Tällä hetkellä odotamme saa-
vamme tarkempaa tietoa. Aloitamme valmiste-
luja ensi vuoden budjetointia ajatellen ja proses-
sin odotettuna lopputuloksena on, että suunni-
telmat ovat tarkentuneet ja meillä on niiden mu-
kaiset selkeät tavoitteet ensi vuodelle. Kasvua 
on odotettavissa mutta sitä me emme vielä tie-
dä, kuinka paljon.

Uusi generaattorisarja lanseerattiin

Kesän ja alkusyksyn aikana me saimme uuden 
MF950 Power Series -generaattorisarjan lansee-
ratuksi AGCO Power Kiinan “omalla” markki-
na-alueella eli Australiassa, Uudessa-Seelannis-
sa, Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa. Tällä on mie-
lestäni ollut omaa odotustani selkeästi suurempi 
merkitys, koska nimenomaan pitkäaikaiset Mas-
sey Fergusonin maahantuojat ovat ottaneet uu-
det Massey Ferguson -generaattoripaketit innol-
la vastaan. 

ISO9001 auditointi

Elokuun lopussa AGCO Changzhoun tehtaalla pi-
dettiin ISO9001 laatujärjestelmän auditointi. Tä-
nä vuonna moottorituotanto sai nyt mukaan ote-
tun generaattorituotannon ohella katselmuk-
sessa erityisen huomion. 

Koko vuosi oli tähän valmistauduttu. Erityi-
sesti olimme hioneet generaattorituotannon 
prosessikuvauksia kuntoon ja myös noudatta-
neet uusia prosesseja. Tekemämme vaiva palkit-
tiin ja nyt myös generaattorituotanto on ISO9001 
sertifioitu. Tämä on suuri asia, josta me voim-
me olla erityisen ylpeitä, koska generaattorien 
tuotantotoimintamme Changzhoun tehtaalla 
on kuitenkin selkeästi vielä elinkaarensa alku-
päässä.

Emissiostandardin
julkistamisajankohta

Alkusyksystä on uuden Kiina IV -emissiostandar-
din julkistamisajankohta. Sillä tulee olemaan iso 
merkitys AGCO:n Kiinan liiketoiminnan kannal-
ta varsinkin vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 
alussa. Aikataulu on vaativa ja monilla valmista-
jilla tulee olemaan vaikeaa saada tuotteet val-
miiksi ajoissa, mutta AGCO Powerin hyvä tietä-
mys vaaditusta teknologiasta varmasti takaa 
sen, että me ainakin olemme valmiina vuoteen 
2020 mennessä.

Aurinkoista syksyä toivotellen

Jarmo Tuorila

UUTISIA & TERVEISIÄ KIINASTATEKSTI: JARMO TUORILA 

KUVAT: AGCO:N ARKISTO

MF950–generaattoripakettisarjan pienin yksikkö esittelyssä Agritechnica 
Asia 2018 –näyttelyssä Thaimaassa.

Hyvin sujuva tuotanto kiinnostaa aina: Kiinan valtiollinen televisiokanava 
valmistelemassa kuvausta moottorien kokoonpanolinjan päässä.
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Antoisia asiakastapaamisia 
FinnMetkossa
FinnMetko on joka toinen vuosi järjestettävä metsäkoneteollisuuden 
tapahtuma, joka kerää arviolta 35 000 kävijää kolmen päivän aikana 
Jämsänkoskelle. AGCO Power on osallistunut messuihin jo vuosikau-
det, eikä 2018 ollut poikkeus. 

Messut järjestetään ensisijaisesti loppuasiakkaille, eli olemme pai-
kalla näkymässä lähinnä koneenkäyttäjille ja pääsemme näin ollen 
usein käymään antoisia keskusteluja käyttäjien kanssa. Perinteisesti 
juuri tuotehallinta ja jälkimarkkinointi ovat ottaneet vetovastuun mes-
suosastostamme, kertoo mukana ollut asiakkuuspäällikkö Alexander 
Duray.

Tänä vuonna Jämsänkoskella oli AGCO Powerin osastolla mootto-
reiden ja generaattorin lisäksi esillä myös New Generation pulling tea-
min pulling-traktori, joka keräsi ympärilleen käynnistysten yhteydessä 
suuren yleisön niin perjantaina kuin lauantainakin. – Traktori kuvastaa-
kin hienolla tavalla moottoreidemme periksiantamatonta voimaa ja te-
hoa, toteaa Duray.

Alexanderin mukaan messut menivät kaikin puolin hienosti. – Ke-
räämillämme palautteilla saimme runsaasti lisää tuotteitamme koske-
via kehittämisajatuksia. Kahden vuoden päästä uudelleen, toteaa Alex. 

Traktori oli komea näky ständillä.

Käynnistykset keräsivät hienosti porukkaa paikalle.

FINNMETKO
TEKSTI: AD & UA | KUVAT: ALEXANDER DURAY 

Ykköshallin kanaalissa kulkevan kaukolämpöputkiston runkolinja 
on uusittu tänä kesänä. Tällä hetkellä uuden linjan eristystyöt ovat 
vielä kesken ja lämmöt saadaan päälle viikolla 38.

Lopullinen päätös putkiston kunnostuksesta syntyi viime talve-
na, jolloin kaukolämpöputkiin tuli vuoto kovilla pakkasilla. Vuoto 
saatiin hätäkorjattua, mutta se antoi viimeisen vahvistuksen sille, 
että kunnostuksen aika on nyt.

Kunnossapitopäällikkö Erno Lindroos kertoo, että ainoa 
mahdollisuus vastaavalle projektille on kesällä lämmityskau-
den ulkopuolella. Urakoijana toimii ConstiTalotekniikka Oy. 
Vanhat putkieristeet sisälsivät asbestia. Projektin yhteydessä as-
bestieristeet poistettiin kaikista putkista urakka-alueelta. Tavoit-
teena on, että jonain päivänä koko tehdas on asbestivapaa – jos-
kin siihen menee vielä pitkä aika.

Samaan aikaan AGCO Powerin tehdasalueella on meneillään 
asbesti- ja haitta-ainekartoitus. Tarkoituksena on huolehtia, ettei 
asbestista ole vaaraa työntekijöille: kartoituksen avulla tulevai-
suuden purku- ja muissa töissä asbestialueet ovat tiedossa jo en-
nen työn aloittamista.

– Koko tehdas käydään läpi lattiasta kattoon, Erno Lindroos 
kertoo.

Kartoituksessa etsitään myös mahdollisia huonokuntoisia eris-
teitä, jotka korjataan välittömästi. Kartoituksesta vastaa Ylö-Asbest 
Oy. Tätä juttua kirjoittaessa 1-halli on jo käyty läpi, eikä akuutte-
ja korjaustarpeita löydetty. Seuraavaksi kartoituksen on tarkoitus 
siirtyä 2-halliin ja jatkaa siitä eteenpäin halli kerrallaan.

– Asbestista ei ole vaaraa ehjässä rakenteessa. Se on vaaral-
lista silloin, kun rakenne on rikkoutunut ja asbestipölyä voi pääs-
tä ilmaan.

Asbestikartoituksen 
tavoitteena työn-
tekijöiden turvallisuus

TEKSTIT JA KUVAT: IDA KANNISTO

KUNNOSSAPITOA

Runkolinjan vanhin osa, eli kaksi alinta putkea, uusittiin. 
Se kulkee 1-hallin alla.



N:o 3/2018 | SYYSKUU   21

TEKSTI JA KUVA: IDA KANNISTO

TERVEYDEKSI

Työterveyslääkäri 20 vuoden kokemuksella 
Agcolaisten työterveyshuollosta on elokuun 
alusta saakka vastannut Mehiläinen. Tehtaan 
uusi työterveyslääkäri Liisa Välimäki on koke-
nut työterveyden asiantuntija.

Eri tekijät, samat tavoitteet: näin kuvailee työ-
terveysaseman toimintaa AGCO Powerin tuore 
työterveyslääkäri Liisa Välimäki vilkkaana kes-
kiviikkoaamuna syyskuun alussa.

– Tänään oli vilkas aamupäivä, mutta aina ei 
ole näin vilkasta. Hyvä asia on se, että ei-oota ei 
ole tarvinnut tarjota, Liisa sanoo.

AGCO:n työterveyshuollosta on elokuun alus-
ta saakka vastannut Mehiläinen.

– Varmasti meillä on samat tavoitteet kuin 
aikaisemmillakin toimijoilla, siis hoitaa ja en-
naltaehkäistä eli kaikkea sitä, mikä työtervey-
teen kuuluu.

Uusi työterveysasema toimii kahden lääkä-
rin miehityksellä. Liisa on niin sanottu ykköslää-
käri, joka vastaa muun muassa työkykyasioista 
ja työpaikkaselvityksistä. Toisena lääkärinä toi-
mii Jarmo Piilola, joka pitää Linnavuoressa vas-
taanottoa yhtenä päivänä viikossa.

Tiimiin kuuluu myös muita työterveyden 
asiantuntijoita, eli työfysioterapeutti Niklas 
Seppälä, työterveyshoitaja Maarit Hautanen 
ja työterveyspsykologi Päivi Rissanen, jolla 
on vastaanotto Finlaysonilla. Psykologin pal-
veluihin voi hakeutua lääkärin tai hoitajan oh-
jaamana.

Vaikka Mehiläisen vastaanotto toimii tutuis-
sa tiloissa Linnavuoressa, agcolaiset voivat käyt-
tää kaikkia Mehiläisen yksiköitä ja sähköisiä pal-
veluita.

– Työterveys ei ole ainoastaan tämän aseman 
varassa, Liisa selventää.

Linnavuoren uusi työterveyslääkäri Liisa 
Välimäki on erikoistunut työterveyshuoltoon ja 
yleislääketieteeseen. Hän on toiminut lääkäri-
nä jo 80-luvun lopulta lähtien ja työterveyden 
parissa parikymmentä vuotta. Mehiläisessä hän 
on työskennellyt noin kymmenen vuotta. Välis-
sä Liisa ehti kokeilla työtä myös Mehiläisen ulko-
puolella, mutta palasi pian takaisin.

– Uskaltaisin sanoa, että jatkossa työterveys-
asemalla on pysyvyyttä. Olen 56-vuotias, ja olen 
ajatellut, että Mehiläinen on minulle se eläke-
työpaikka.

Liisa asuu miehensä ja koiransa kanssa Län-
si-Tampereella. Hän kuvailee tämänhetkistä 
eloaan “tavalliseksi tarinaksi”: perheen kolme 
lasta ovat jo ehtineet aikuisikään ja muuttaneet 
pois kotoa.

– Nyt opetellaan kahdestaan oloa, mökkeil-
lään ja liikutaan asuntoautolla.

Mehiläisen toiminta on päässyt hyvin vauh-
tiin Linnavuoressa. Syyskuun alkuun men-

nessä työterveys oli tutustunut tehdasaluee-
seen kattavalla tehdaskierroksella.

– On hienoa, että meillä on työterveyshoita-
ja Pia Hakala, joka on toiminut Linnavuoressa 
jo 11 vuotta. Hänellä on näkemystä myös taak-
sepäin. On ollut mukavaa kuulla, että täällä on 
tehty paljon hyviä asioita. Siitä on hyvä jatkaa, 
Liisa sanoo.

Liisaa ilahdutti sekin, että vastassa uudes-
sa toimipisteessä ei odottanut läjä tekemätön-
tä työtä 

– Niinpä nyt on tarkoitus jatkaa ja kehittää sii-
tä, mihin edelliset ovat jääneet.

Samalla rahalla enemmän
Linnavuoressa agcolaisten työterveydestä huo-
lehtinut Finla vaihtui elokuun alussa Mehiläiseen. 
Henkilöstöjohtaja Petri Laakkosen mukaan 
muutoksen taustalla on muutama tärkeä syy.

Jatkossa konsernissa on koko Suomes-
sa sama toimittaja, eli samat toimintatavat 

ovat käytössä sekä Linnavuoressa että Suo-
lahdessa.

– Mehiläisen kautta käytössä on myös säh-
köisiä työkaluja, joita Finlalla ei ollut ollenkaan. 
Niiden avulla yritys ja esimiehet voivat seura-
ta ja hallita henkilöstön työkykyvyn muutosta  

aiempaa paremmin ja tehdä tarvittavia toimen-
piteitä, Petri kertoo.

Esimies pystyy nyt varhaisen tuen mallin 
mukaisesti tarttumaan asioihin jo ennakolta.

– Kustannukset eivät muutu. Sen sijaan sa-
malla rahalla saadaan enemmän.
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UUSI RUOKALAYRITTÄJÄ
TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA

Lähiruokaa ja 
kotimaisia raaka-aineita
Itsenäiseksi ravintolayrittäjäksi ryhtynyt Katja Kautto haluaa tarjo-
ta nälkäisille agcolaisille aikaisempaa monipuolisemman ruokalis-
tan. Lounas valmistuu uuden kokin käsissä.

Veikkolan kananmunia Huittisista, Moision leipomon leipiä ja pullia se-
kä porsaanlihaa punkalaitumelaiselta lähiruoan tuottajalta. Katja Kau-
ton luettelema lista paljastaa, mitä Vuorenhovin lounasruokailijoille on 
jatkossa luvassa.

Elokuun ensimmäisenä päivänä avattu ravintola Minea toimii tutuis-
sa Vuorenhovin tiloissa, mutta Katjan myötä ravintola on kokenut päi-
vityksen. Käytössä on aikaisempaa enemmän raaka-aineita, ja ne ovat 
mahdollisuuksien mukaan pääasiassa kotimaisia ja lähellä tuotettuja.

– Kotimaisuus on valttikortti, jota haluamme mainostaa, Katja Kaut-
to sanoo.

Katja kertoo, että tehdas tarjosi hänelle mahdollisuutta ryhtyä ra-
vintolan yrittäjäksi. Pitkän pohdinnan jälkeen hän tarttui haasteeseen.

Päätös astua yrittäjän tielle antoi kunnianhimoiselle Katjalle uuden-
laisia mahdollisuuksia: entisen työnantajan alaisuudessa Katja toteutti 
ammattitaitoaan toimijan sääntöjen mukaan, mutta yrittäjyyden myö-
tä aukesi mahdollisuus esimerkiksi entistä monipuolisemman ruokalis-
tan laatimiseen.

Uutena palveluna Mineassa toimii salaattibuffa, josta kootun annok-
sen hinta kertyy aterian painon mukaan.

– Ennen koin, etten saanut vaikuttaa. Nyt saan tehdä omilla ehdoil-
lani työtä, josta tykkään.

Facebook-mainonnalla uusia asiakkaita

Vaikka Vuorenhovi on agcolaisille tuttu lounaspaikka, ravintola Minea 
haluaa houkutella paikalle syöjiä myös muualta. Minea markkinoi pal-
veluitaan Facebookissa ja kotisivuillaan. Katjan mukaan uusia asiakkai-
ta on jo löytynyt.

Syyskuun alussa ravintola mainostaa Facebook-sivuillaan ruokahävik-
kiviikkoa. Sivulla ravintola tarjoaa vinkkejä, tiedottaa ja jakaa reseptejä hä-
vikkiruuan hyödyntämiseen. Ravintolalla on muitakin suunnitelmia syk-
sylle, joista Katja paljastaa ainakin isänpäivän lounasbuffan.

Muutoksesta huolimatta Vuorenhovissa näkyy yhä useita tuttuja kas-
voja. Katjan lisäksi ravintolassa työskentelevät yhä Heidi Laakso ja San-
na Mikkola. Uutena kokkina aloitti Heidi Järvelä ja salin puolella toi-
mii Heljä Salo.

Vaikka Katjan tehtävä on muuttunut, hän vakuuttaa, ettei aio jatkos-
sakaan istua toimistossa.

– Kyllä minut nähdään jatkossakin työn touhussa! Titteleillä ei ole vä-
liä, vaan itselleni työ on tärkeintä.

Ravintola Minea 
Vuorenhovissa viet-
ti avajaisia elokuun 
29. päivänä. 
Uusiutuneen ravin-
tolan toiminta alkoi 
jo elokuun alussa.

Ympäristötietoisuus lisääntyy koko ajan, ja myös kuluttajat ovat ene-
nevissä määrin kiinnostuneita tuotteiden valmistuksen aikaisista pääs-
töistä. Yritysten on siis oltava ajan hermolla tässäkin asiassa, niin myös 
AGCO Powerin. 

Tuotteiden tai palvelujen päästöjä voidaan mitata ja arvioida erilai-
silla menetelmillä; on ympäristöjalanjälki, ekologinen jalanjälki, vesi-
jalanjälki, erilaisia ympäristöriskianalyysejä sekä elinkaariarviointeja. 
Tässä jutussa keskityn viimeksi mainittuun. 

Elinkaarianalyysi tai elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment) arvi-
oi tuotteen (tai palvelun) ympäristöpäästöt alkumetreiltä siihen pistee-
seen kunnes tuote hävitetään. Elinkaarianalyysin voi tehdä suppeam-
min tai laajemmin riippuen kunkin tahon toiveista, halutaanko esim. 
keskittyä pelkästään yhden päästön arviointiin vain halutaanko saada 
laajempi kuva toiminnan päästöistä. 

Analyysin tekijöitä helpottaakseen, ja yhteisiä suuntaviivoja luodak-
seen kansainvälinen standardoimisjärjestö International Organization 
for Standardization (ISO) on laatinut oman standardin elinkaariana-
lyysiprosessille, jonka suuntalinjauksia myös AGCO Powerin analyysis-
sä noudatettiin.   

AGCO Powerin moottoreiden elinkaarianalyysin teko aloitetiin jo vii-
me vuoden puolella ja saatiin päätökseen kuluneena kesänä. Työ tehtiin 
yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa diplomityönä, te-
kijänä oli ympäristö- ja energiatekniikan opiskelija Viivi Rouhento. Työ 
sai iloksemme kiitettävän arvioinnin ja myös AGCO Powerille paljon li-
sätietoa tuotannon aikaista ympäristövaikutuksista.

Työssä tutkitut ympäristövaikutuskategoriat olivat: mineraali, fossiili 
ja uusiutuvien raaka-aineiden saatavuus; ilmastonmuutos; happamoi-
tuminen; maan, vesistöjen sekä meren rehevöityminen; otsonin muo-
dostuminen ja otsonin väheneminen.  Laskuissa käytetty data kerättiin 
moottorin elinkaarenvaiheista: raakamateriaalien valmistus, moottorin 
valmistus, jakelu, käyttö ja moottorin loppusijoitus.

Analyysin loppupäätelmät olivat osittain jo tiedossa, kuten esim. se 
että moottorin koko elinkaarenaikainen suurin päästö tulee tietysti it-
se käytöstä. Myös raaka-aineiden valmistus nousee selkeästi kärkipää-
hän vaikutuksista. Näihin kahteen suurimpaan vaikutukseen AGCO Po-
werilla on kuitenkin rajalliset vaikutusmahdollisuudet.  

Jättäessämme käyttövaiheen ja raakamateriaalit pois tarkastelusta, 
pääsemme paremmin käsiksi siihen, mitkä ovat tulokset itse tuotanto-
vaiheesta, Linnavuoren tehtaalla. 

Tuotannon suurin ympäristövaikutus on energiankäyttö, sähkö (1.) 
ja lämpö (2.). Seuraavaksi eniten ympäristöä kuormittavat kemikaalit, 
polttoöljy, jätteiden kuljetus ja veden kulutus. 

Energiatehokkuus on tämänkin tutkimuksen valossa kaikista mer-
kittävin vaikutuskeino päästöjen vähentämiseen. Energiatehokkuus-
sopimuksessa olemmekin olleet jo kotvan 
aikaa mukana, mutta tämän analyysin myö-
tä olemme myös saaneet uutta näkökulmaa 
tavoitteelliseen ympäristöjohtamiseen. Ensi 
vuonna ympäristöjärjestelmän tavoitteet ja 
mittarointi tullaankin uudistamaan analyy-
sin pohjalta. 

Tällä välin toivotan kaikille leppoista syk-
syn alkua ja palataan aiheeseen vuoden lo-
pulla! 

Aija Koivuranta, ympäristöinsinööri

AGCO Powerin moottoreille 
elinkaarianalyysi

YMPÄRISTÖNURKKA
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LYHYESTI

Kierroksia
AGCO Power osallistui toisena vuotena peräkkäin 
elokuun alussa järjestettyyn Team City Challenge 
kaupunkitapahtumaan. Team City Challenge on 
kaupunkiseikkailu, jossa kilpaillaan ympäri Tam-
peretta eri yhteistyökumppaneiden järjestämillä 
rasteilla. Tapahtumassa osanottajat jakautuivat 
kilpa-, harraste-, firma- tai perhesarjaan. Tapah-
tuman vakavuusaste on suurelta osin osallistuji-
en henkilökohtaisessa kilpailuvietissä.

Viime vuonna testasimme kilpailijoiden voi-
mia Tractor Pulling -rastikisalla. Tänä vuonna mei-
dän protopaja viritteli moottorit kierroslukumit-
tareilla kilpailijoille. AGCO Powerin kilpailurasti 
pidettiin Hämeenpuistossa lähes samalla paikal-
la kuin viime vuonnakin. 

Rastilla oli kaksi testauksesta napattua 
44ECO-moottoria, joihin oli kiinnitetty kampi ak-

selin pyörittämistä varten. Sen verran oli tehtävää 
helpotettu, että suuttimet jätettiin Linnavuoreen. 
Kilpailijoiden tehtävä oli - vapaalla tyylillä - pyö-
rittää moottorille mahdollisimman monta kier-
rosta minuutissa. 

Kilpailuhenkisen pistejakauman takia täysien 
pisteiden vaatimaksi kierrosluvuksi asetettiin ai-
ka korkea 114 kierrosta minuutissa. Seuraavat pis-
tepykälät laskivat n. 10 kierroksen välein. Suori-
tustyyli vaihtelikin päivän aikana paljon. Välillä oli 
yksi, kaksi tai kolme kättä kiinni kammessa. Osa 
yritti urheasti yksin ja osa joukkueista vuorotteli 
ryhmässä. Monelle kilpailijalle tuli yllätyksenä, et-
tei tehtävässä ollutkaan kyse voimasta vaan tek-
niikasta ja kestävyydestä. 

Saimme hienoja vetoja kaikenlaisilta joukku-
eilta. Paikallisilta löytyy kovasti kilpailutahtoa. 

Eräs kolmen hengen ryhmä teki vuorotteluteknii-
kalla pohjatuloksen 136 kierrosta ja päivän paras 
yksilösuoritus oli 120 kierrosta minuutissa. Piene-
nä tsemppinä muistutimme tietenkin, että taval-
lisen maatalouskoneen tyhjäkäyntikierroksiin on 
vielä vähän matkaa. Kaikki minuutin suorittaneet 
kilpailijat puuskuttivat iloisesti vielä pitkään ras-
tilta lähdettyään. 

Keli suosi tapahtumapäivää ja kaikilla vai-
kutti olevan hauskaa. Kaiken kaikkiaan meidän 
ECO-moottoreiden parissa kävi vääntämässä yli 
700 kilpailijaa. Tamperelaisten joukossa leviää-
kin nyt huhuja, että aivan kaupungin nurkilla val-
mistetaan vuosittain kymmeniä tuhansia huippu-
teknologian moottoreita. 

TEKSTI: TIMO MYLLYNIEMI

KUVAT: PEKKA ROIVAINEN

Mukavaa ja muisteluja
Elokuussa kokoontui Linnavuoren seurakunta-
talolle puolensataa ex-linnavuorelaista muis-
telun ja kahvittelun merkeissä. Ohjelma koos-
tui lähes kokonaan keskinäisestä seurustelusta 
vanhojen tuttavien kesken. 

Tilaisuus oli 19. kokoontumiskerta. Muuta-
mien osallistujien kesken päätettiinkin, että en-
si vuonna kokoonnutaan 20-vuotisjuhlan mer-
keissä. Ja eivätköhän tapaamiset jatku tulevan 
vuosijuhlan jälkeenkin, sillä nuorempi polvi on 
löytänyt tapahtuman ja ilmaissut toiveensa jat-
kosta.

Kahvirahastosta lahjoitettiin Linnavuoren 
koulun stipendirahastoon 250 euroa. 

TEKSTI: JORMAT RAVANTTI/REINIMAA

KUVAT: RAUNO HÄMÄLÄINEN
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Timo Kokko on vuoden golfmestari
AGCO Powerin golfmestaruudesta kilpailtiin elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna 4.-5.8. kahdella eri ken-
tällä, Porvoon Kullo Golfissa ja Peuramaa Golfissa. Pe-
laamaan päästiin mahtavassa säässä ja kentät olivat 
mestaruuskilpailujen vaatimalla tasolla. 

Mestaruuden vei Timo Kokko. Hänen lisäkseen kisaa-
massa olivat Juha Tervala, Jari Niemi, Juha-Pekka 
Asikainen, Jouni Lemmetti, Jarno Ratia ja Kari Met-
tälä. 

 
Tulokset:
Tasoituksellinen pistebogey (PB) sarja
1. Timo Kokko 63 PB
2. Jouni Lemmetti 61 PB
3. Jarno Ratia 59 PB 

Kysytäänpäs vuoden mestarilta, miksi hän pelaa gol-
fia? – Olen pelannut nyt muutaman vuoden. Eniten la-
jissa kiehtoo itseänsä vastaan kilpaileminen. Mukava-
na lisänä on ulkoilu ja tietenkin mahdollisuus viettää ai-
kaa vaimon, lasten ja kavereiden kanssa, kertoo Timo. 

Kokon Timolle tulee työmatkoja vuodessa paljon, 
joten golf tuo miehen mukaan mukavasti tasapainoa 
työhön. – Kannustan jokaista – ennakkoluuloista huo-
limatta – kokeilemaan golfia. Laji on haastava ja juu-
ri se luo henkilökohtaisen kiinnostuksen ylittää 
itsensä. 

Golfia pääsee helposti Pirkanmaalla kokei-
lemaan muutamallakin kentällä ilman Green 
Cardia. 

– AGCO Powerin Golfaajat auttavat mielel-
lään, mikäli kiinnostuksesi heräsi kokeilla tai 
liittyä porukkaan, sanoo Timo.

 AGCO Powerin Golfaajiin voivat liittyä 
kaikki AGCO Powerilla työskentelevät. 

 Jäsenten mukaan golf-porukalla pidetään haus-
kaa kentällä ja kentän ulkopuolella. 

Kesäisin kierretään lähialueen kentillä viikoit-
tain ja mestaruudesta taistellaan vuosittain aina eri 
paikkakunnilla. Mukaan voi liittyä ottamalla yhteyt-
tä Jari Niemeen. Jäsenyys ei edellytä pelaamista ei-
kä Green Cardia.

Ryhmäkuvassa 
golfarit 
Kari Mettälä (vas.), 
Jarno Ratia, 
Juha Tervala, 
Jouni Lemmetti, 
Jari Niemi, 
Juha-Pekka Asikainen 
ja Timo Kokko.

 

ENEMMÄN 
SISUKKAASEEN, 

VÄHEMMÄN 
SISUKKAASEEN?

Hei, arvoisa lukijamme! 

• Mitä toiveita Sinulla on Sisukas-lehden 
sisällön suhteen? Kerro toiveistasi! 

• Mitkä jutut eivät kiinnosta Sinua ollenkaan? 

• Mitä ja minkälaisia juttuja/selostuksia/
tarinoita haluaisit lehteen enemmän?

• Miten ja mihin suuntaan toivoisit meidän 
kehittävän henkilöstölehteämme? 

Lähetä lehteen liittyviä ajatuksiasi nimelläsi tai 
nimettömänä joko kirjallisesti osoitteeseen
Ulla Aurio, Pirkkalaistori 8 C 16, 37100 Nokia 
tai toimita ajatuksesi sisäisellä postilla Marika 
Koposelle HR-osastolle. 

Voit lähettää vastauksesi myös sähköpostitse 
osoitteeseen ulla.aurio@gmail.com tai 
sisukas.linnavuori@agcocorp.com. 

Kaikkien nimellään vastanneiden kesken 
arvotaan tehtaan nimikkoasusteita.  
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Jatkuu seuraavalla sivulla

HR tiedottaa: 
ORGANISAATIO-
MUUTOKSET

AGCO POWER

KESÄN AIKANA ALOITTANEET UUDET HENKILÖT

Heikki Laitila on aloittanut 13.6.2018 talous-
osastolla määräaikaisessa tehtävässä osto-
laskunkäsittelijänä. 
Vivian Leung on aloittanut 18.6.2018 
logistiikkaosastolla määräaikaisessa tehtävässä 
materiaalisuunnittelijana. 
Simon Sundfors on aloittanut 25.6.2018 laatu-
insinöörinä laatuosaston toimittajalaadussa.  
Jukka-Pekka Pärssinen on aloittanut 9.7.2018 
kehitysinsinöörinä tuotekehitysosastolla.
Jarmo Kauhanen on aloittanut 16.7.2018 
Design & NPI Quality Manager -tehtävässä 
laatuosastolla.
Jari Kytöläinen on aloittanut 1.8.2018 laatu-
insinöörinä laatuosaston toimittajalaadussa.
Mika Segerman on aloittanut 1.8.2018 
NPI Project Quality Lead -tehtävässä tuote-
kehitysosastolla.
Ghulam Hassan on aloittanut 1.8.2018 
suunnitteluinsinöörinä tuotekehitysosastolla.
Mikko Koponen on aloittanut 6.8.2018 
suunnitteluinsinöörin tehtävässä Power 
Generation -yksikössä.

Anniina Korhonen on aloittanut 13.8.2018 
Key Account Coordinator -tehtävässä jälki-
markkinoinnin asiakaspalvelussa.
Heino Tolvanen on aloittanut 13.8.2018 
Senior IT Analyst, SAP Manufacturing 
-tehtävässä IT-osastolla. 
Ismo Hämäläinen on aloittanut 13.8.2018 
kehityspäällikkönä tuotekehitysosaston 
Performance & Emissions -jaoksessa.
Marius Hofmann on aloittanut 16.8.2018 
kehitysinsinöörinä tuotekehitysosastolla.

Määräaikaisissa tuotannon tehtävissä 
touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa ovat 
aloittaneet seuraavat uudet työntekijät: 

JP-laitosmiehenä on aloittanut Petri Airila. 

Koneistajana on aloittanut Otto Niippa, Marko 
Nyppeli, Henri Pylkkö ja Joni Toivanen.

Vaihetyöntekijöinä ovat aloittaneet Jenni And-
rejev, Patrick Dowding, Arttu Einola, Santeri 

Ekmark, Aleksi Hautaniemi, Artturi Huhdan-
mäki, Ville Jaakkimainen, Kosti Kirjavainen, 
Mikko Koivuniemi, Mikael Kyrölä, Teemu Mat-
tila, Heikki Rantanen, Pyry Ristiniemi ja Ari 
Salmela. 

Trukinkuljettajana on aloittanut Boris Loponen.

Kesäharjoittelijoina aloittivat Matias Ahola, Sa-
muel Frantzi, Aaro Hakala, Sasa Helminen, Ee-
meli Lanne, Jouni Lehtomäki, Joonatan Mah-
nala, Elias Paavisto, Roni Ovaskainen, Riia 
Seppälä ja Matias Sipilä.

Toistaiseksi voimassaolevissa tuotannon 
tehtävissä ovat aloittaneet seuraavat 
uudet työntekijät:

Sähköasentajana on aloittanut Miikka Takala.

KESÄN AIKANA TAPAHTUNEET ORGANISAATIOMUUTOKSET

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANTO-OSASTOLLA

Matti Koivumäki, Juha-Pekka Pihlajamäki ja 
Raimo Fokin on nimitetty vaihetyöntekijöiksi 
13.8.2018 alkaen.
Janne Sinkkilä, Teemu Juhola ja Jari Meski
on nimitetty Team Leader -harjoittelijoiksi 
13.8.2018 alkaen.
Marianna Heikkilä on nimitetty 20.8.2018 
alkaen työkalunvarastonhoitajaksi.
Jukka Ojansivu on nimitetty 27.8.2018 
koneistajaksi.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
LAATUOSASTOLLA

Jouni Broman on nimitetty 30.7.2018 alkaen 
tarkastajaksi.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
OSTO-OSASTOLLA

Mehdi Fennane on nimitetty 1.6.2018 alkaen 
strategiseksi ostajaksi.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
JÄLKIMARKKINOINNISSA

Mikko Patrikainen on nimitetty 1.6.2018 alkaen 
ostajaksi.
Henri Kalliolepo on nimitetty 1.7.2018 alkaen 
Team Lead Reman AGCO Power Diesel Center 
-tehtävään.
Ninni Kankaanpää on nimitetty 1.8.2018 alkaen 
Key Account Coordinator -tehtävään.
Topi Vilenius on nimitetty 1.8.2018 alkaen 
Manager Global Technical Support -tehtävään.
Ville Östring on nimitetty 1.8.2018 alkaen 
Team Lead, Knowledge Support -tehtävään.
Antti Laaksonen on nimitetty 1.8.2018 
alkaen Product Performance Manager 
-tehtävään.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
POWER GENERATION -YKSIKÖSSÄ

Daniel Pryjma on nimitetty 1.6.2018 alkaen 
myynti- ja markkinointipäälliköksi. Uuden roo-
linsa ohella Daniel jatkaa työskentelyään nykyi-
sessä NPI ostajan roolissaan.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYSOSASTOLLA

Juho Harju on 1.8.2018 alkaen nimitetty 
kehitysinsinööriksi Engine Performance & 
Emissions -jaokseen.
Pekka Nousiainen on 1.9.2018 alkaen nimitetty 
tutkimuspäälliköksi Research & Advanced 
Engineering -jaokseen.
Jouko Järvinen on 1.9.2018 alkaen nimitetty 
päälliköksi (Control systems) Research &  
Advanced Engineering -jaokseen.
Pekka Hjon on 1.9.2018 alkaen nimitetty  
vanhemmaksi tutkimusinsinööriksi Research & 
Advanced Engineering -jaokseen.
Pilvi Perälä on 1.9.2018 alkaen nimitetty 
NPI materiaalikoordinaattoriksi NPI-jaokseen.
Teemu Järvinen on 1.9.2018 alkaen nimitetty 
CPM Supervisor tehtävään LRC  & CPM -jaokseen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANNONKEHITYSOSASTOLLA

Juuso Numminen on nimitetty tuotannon- 
kehitysinsinööriksi 1.9.2018 alkaen.



26   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

KESÄN AIKANA AIKANA ELÄKKEELLE JÄÄNEET

PALSTANPÄÄ | Ulla Aurio, SISUKAS-lehden päätoimittaja

• 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 3/2018 Syyskuu

15. vuosikerta

SISUKAS

Seuraava SISUKAS-lehti 
ilmestyy joulukuussa 2018.

Tässä lehdessä on monta juttua, jotka 
aktivoivat aivoni aatoksiin.

Uusi lääkäri vaikuttaa tolkun tapaukselta. 
Pitänee mennä vastaanotolle kyselemään, 
miten pääsisin irti riippuvuudesta. Totesin 
tautini nimittäin jokunen viikko sitten. 
Huomasin, että kännykkäni huutaa, vaikka se ei 
soi. Kuulossako, vai minussako on vika?

Kun piipahdin naapuriin ja huomasin 
unohtaneeni puhelimeni kotiin olohuoneen 
pöydälle, olin rauhaton. Puhelimeni huusi, 
sisälläni. 

Entä jos se soi, jos jollakin on jotakin 
tärkeää, voi kamala, mitä jos en ole 
vastaamassa siihen tärkeään, entä jos Ville 
soittaa, tai Ellu, entä jos ne soittavat sieltä 
palvelutalosta ja kertovat, että Kyllikki-tädillä 
on hätä, entä jos, entä jos. Oli pakko mennä 
hakemaan, se puhelin. Koska se huusi.

Kun päätin mennä parvekkeelleni hetkeksi 
lueskelemaan Tomin Ilonan tuoreinta 
romaania, niin eiköhän alkanut sinnekin 
kuulua puhelimeni hätähuuto, vaikka se lojui 
muka levossa makuuhuoneeni sängyn päällä. 
Tuo huuto teki minut siis parvekkeellakin 
rauhattomaksi. Pitäisikö se laite sittenkin 
hakea? Vai eikö pitäisi? Vai antaisinko olla? Äsh! 
Minunhan piti lukea. 

Puhelin ei siis soinut, mutta se piti silti 
ääntä. Häiritsi. Se soi minun mielessäni. 
Omassa päässäni. 

Yksiselitteisen selvä riippuvuustauti. Näin 
päättelin. Olenko todellakin investoinut 
olevaisuuteni ja kaikki iloni sekä intohimoni 
puhelimeen? Sitä kysyin. Apua! 

Lääke tuohon riippuvuuteen taisi löytyä 
muutama päivä sitten. Ehkä en tarvitsekaan 
talon uutta tohtoria tähän tautiin.

Tulin umpiuupuneena tiukalta koko päivän 
työmatkalta kotiin. Katsoin valkoiseen koteloon 
verhottua älypuhelintani ahdistuneena. Sanoin 
sille, että tänään et sitten minua häiritse, olen 
väsynyt. 

Ajattelin pistää puhelimen äänettömälle. 
Ei sittenkään, sillä tiesin, että äänettömyys ei 
ongelmaani ratkaise. Suljin koko puhelimen. 
Katkaisin virran. Painoin nappia, vaiensin 
huudon. Ja hurraa! Minuun, kotiini ja koko 
olevaisuuteeni istahti lepo, ympäristööni levisi 
rauha. Puhelimeni ei huutanut. Se oli hiljaa. 
Kaikki oli hyvin. Löysin lääkkeen. Sen nimi on: 
KATKAISE VIRTA. 

Ai niin, sitten vielä…. Aija kirjoittaa 
tässä lehdessä elinkaarianalyysistä 
ympäristöasiantuntijan näkökulmasta. 
Pitänee tarkkailla myös omaa elämää ja 
tehdä sen perusteella elinkaarianalyysi. 
Happamoituminen tai rehevöityminen eivät 
ainakaan anna kaarelle lisämittaa, sen tiedän. 

Ida kirjoittaa Vuorenhovin ruokalaa 
koskevista uudistuksista. No… se juttu pani 
minut muistamaan erään tutun tohtorin sanat: 
”Kannattaa syödä ruokaa, jonka näkeminen 
käynnistää syljen erityksen. Sellainen ruoka 
on sinulle sopivaa, ja myös sinulle hyväksi, siis 
sellainen, josta nousee vesi kielelle.”  

Tykkäsin tuosta neuvosta.  
Toimiikohan se ihmistenkin välisissä suhteissa. 
Jos uuden ihmisen kohtaamisessa vesi nousee 
kielelle, edes symbolisesti, voisinko tehdä 
siitä johtopäätöksen, että tätä kumppanuutta 
kannattaa  ehkä jatkaa.  
Kokeilen.

Ulla 
     ulla.aurio@gmail.com

Syys-

energiaa

Sinulle!

Jatkuu edelliseltä sivulta

Pitkän ja ansiokkaan työuran jälkeen on eläkkeelle jäänyt 
30.6.2018 asettaja Seppo Parviainen, 31.8.2018 työkaluvarastonhoitaja Sirkku Niemistö ja 
3.9.2018 Warranty Recovery Manager Jarmo Kallio.

ORGANISAATIO-
MUUTOKSET

AGCO POWER


