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Matti Pihl (edessä vas.), Sirpa Grönroos ja Jarmo Ylikoivula saivat viime itsenäisyyspäivänä merkittävät
 tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit. Juhlakahvit nautittiin helmikuussa yhdessä 

toimitusjohtaja Juha Tervalan ja henkilöstöjohtaja Petri Laakkosen kanssa.



2   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

KUNNIAMERKIT
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: VILJA PYLSY 

KUNNIAMERKKEJÄ ANSIOITUNEILLE 
Yksi moottoritehtaan vuosittaisia, pieniä, mutta erittäin merkityksellisiä juhla-

hetkiä on se, kun yrityksen johto ojentaa tasavallan presidentin myöntämät 
kunniamerkit ja mitalit ansioituneille AGCO Powerin henkilökunnan jäsenille. 

Toimitusjohtaja Juha Tervalan pitämässä 
luovutuspuheessa kävi ilmi, että merkkien jaos-
ta on tehty Suomessa päätös jo 101 vuotta sitten 
ja että kyseiset merkit on suunnitellut aikanaan 
taiteilija Akseli Gallen-Kallela. Toimitusjohtaja 
painotti myös palkittujen merkittäviä henkilö-
kohtaisia ansioita. Tervalaa avusti luovutustilai-
suudessa henkilöstöjohtaja Petri Laakkonen.

Viime vuoden itsenäisyyspäivänä tällaiset ar-
vokkaat merkit saivat agcolaisista Sirpa Grön-
roos, Matti Pihl ja Jarmo Ylikoivula. Kahvihet-
ki pidettiin viime helmikuussa.

Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijo-
nan ritarikuntien kunniamerkkien saamisen en-
sisijaisena lähtökohtana ovat palkittavan henki-
lökohtaiset ansiot. Sääntöjen mukaan niiden tu-

lee olla keskitason yläpuolella, ja sellaisia, jot-
ka asianomainen on osoittanut muun muassa 
omalla ammattitaidollaan. Edellytyksenä on li-
säksi hyvämaineisuus.

Tuoreista palkituista Sirpa ja Matti saivat 
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luo-
kan mitalin ja Jarmo sai Suomen Valkoisen Ruu-
sun ritarikunnan mitalin. 
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Tekijäluonne

Sirpa Grönroos on tullut moottoritehtaan pal-
velukseen 22 vuotta sitten. Vuosien varrella hän 
on kehittänyt itselleen vankan ammattitaidon 
hammaspyörä- ja akselivalmistuksessa ja vii-
meksi samaisten tuotteiden laatuosastolla tar-
kastajana. 

– Nykypäivän teknologiateollisuus tarvit-
see Sirpa Grönroosin kaltaisia luotettavia ja ah-
keria työntekijöitä kaikille organisaatiotasoille  
– olivatpa he kumpaa sukupuolta hyvänsä, to-
tesi Juha Tervala luovuttaessaan kunniamerk-
kiä Sirpalle.  

Hakemuksen perusteluissa todetaan lisäksi, 
että Sirpa on tullut aina erinomaisesti toimeen 
niin työtovereiden kuin esimiesten kanssa.  
– Hän on pidetty työntekijä, joka mielellään aut-
taa toisia esiin tulevissa ongelmatilanteissa. Hä-
nen kaikkeen tekemiseensä ja työn laatuun esi-
miehet ovat voineet aina luottaa, totesi Tervala. 

Moottoreita ja puutöitä

Matti Pihl on tämän hetken pitkäaikaisin vie-
lä työelämässä mukana oleva moottoriteh-
taan työntekijä. – Hän aloitti yrityksemme pal-
veluksessa 44 vuotta sitten. Suureksi tyydytyk-
seksemme saamme edelleen hyödyntää hänen 
vankkaa ammattitaitoaan vaihtomoottorival-
mistuksessamme, totesi Juha Tervala juhlalli-
sessa kahvitilaisuudessa. 

Matti on työskennellyt koko pitkän työ- 
uransa moottorikokoonpanossa ja vaihtomoot-
torivalmistuksessa. Vankan ammattitaidon li-
säksi mies on tunnettu henkilönä, joka on ai-
na valmis oppimaan uutta ja asettamaan yrityk-
sen tarpeet etusijalle. Kunniamerkkiperustelui-
den mukaan tämä on näkynyt ennen kaikkea 
hänen joustavuudessaan, työmotivaatiossaan 
sekä venymisessä tiukoissa paikoissa.

– On se vaan iso juttu, että tämä tehtaamme 
on edelleen olemassa, ja nyt jopa maailmanlaa-
juisesti tunnettuna ja uusia tuotteita kaiken ai-
kaa tarjoavana. Olemme iso talo, jota on help-
po suositella työpaikaksi monille, toteaa koke-
nut konkari. Aina ei ole ollut näin.

– 90-luvun laman aikaan oli selviytymisem-
me hilkulla. Silloin ei puhuttu lomautuksista, 
vaan iso joukko ihmisiä joutui lähtemään koko-
naan ulos. Se oli kova vaihe, muistelee Matti, tä-
mä edelleen kovasti aktiivinen mies. Kun on va-
paata, hän liikkuu, lukee ja omien sanojensa mu-
kaan ”näpertelee” autotallissaan puusta, vaikka-
pa saunajakkaroita. Kavereiden mukaan miehen 
käsistä syntyy ties vaikka kuinka vaativia teoksia.   

Protopajan kantava voima
 

Jarmo Ylikoivulan työuralle moottoritehtaassa 
tulee tämän vuoden elokuussa mittaa 41 vuot-
ta. Nykyisessä tehtävässään tuotekehityksessä, 
”protopajan” kantavana voimana hän on työs-
kennellyt toistakymmentä vuotta ja sitä ennen 
moottorikokoonpanossa vaativissa tehtävissä. 

Kunniamerkkiperustelujen mukaan Jarmo 
Ylikoivula on aina ollut tunnollinen työntekijä. 
– Hän osoittaa korkeaa ammattitaitoa ja tarvit-
taessa on aina valmis joustamaan yrityksen tar-
peiden mukaan. Hän on aina käytettävissä, kun 
työtoverit tai esimies tarvitsevat ammattimie-
hen näkemystä eteen tulevissa, ratkaisuja vaa-
tivissa asioissa, sanoi Juha Tervala Ylikoivulaa 
onnitellessaan. 

Sirpa kertoo löytäneensä aikanaan tien 
moottoritehtaaseen yhdessä Palon Leenan 
kanssa. – Olemme opiskelleet nimittäin samaan 
aikaan TAKKissa koneistajiksi. Olen enemmän 
tällainen tekijäluonne, ja luulen, että juuri sik-
si olen niin hyvin täällä ja työssäni viihtynytkin. 

– Minulla on ollut aina todella hyvät työka-
verit, niin juuri nytkin, laatuosatolla, jossa on 
tosi hyvä yhteishenki, vaikka töitä onkin to-
della paljon. Ketään ei ole tarvinnut eikä tar-
vitse jännittää, sanoo iloinen ja palkittu Sirpa 
Grönroos. 

Juhlahetkessä todettiin myös, että posiiti-
visella asenteellaan Jarmo luo koko tuotekehi-
tykseen, yrityksen tulevaisuuden varmistavaan 
työyhteisöön, myönteistä, innovatiivista ja kan-
nustavaa työilmapiiriä. 

– Minua ei ole koskaan harmittanut tulla töi-
hin. Se saattaa ehkä johtua luonteestani, mut-
ta johtuu se varmasti myös mukavasta työ- 
yhteisöstäni, juttelee Jarmo kahvikupin ääres-
sä. Tätä miestä moottorit eivät jätä rauhaan töi-
den ulkopuolellakaan, sillä Jarmo toimii koti-
paikallaan Kiikoisissa sivutoimisena maanvilje-
lijänä. Pihassa on parikin traktoria. Eikä mootto-
rien merkeistä ole tietenkään epäilystä.  
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TILANNE – KATSE ETEEN

KATSE TAAKSE!     – NYT!    – KATSE ETEEN!
Itse ikijykevä Linnavuori ei herkästi horju. 
Monilla mittareilla tarkasteltuna, ei ole horju-
vaa lajiketta myöskään Linnavuoressa toimi-
va moottoritehdas. Ei ole, vaikka ravisteluvoi-
mat ovat olleet viimeisen vuoden aikana to-
della järeitä. 

Ensin moottoritehtaan väkeä vavahdutti 
vuoden 2019 toisella puoliskolla tieto siitä, et-
tä maatalouskonekauppa on hiipumassa. Sit-
ten eteen tuli tuttu, mutta silti aina kiusalli-

nen, varastomoottoreihin liittyvä viesti: Val-
mistettavien moottorien määrää oli lasketta-
va merkittävästi. Kerrannaisvaikutukset oli-
vat mittavat. 

Ja sitten tuli korona, kuin puskista, koko 
maailmaan. Millä mielellä ja millä silmällä tä-
tä mennyttä, olevaa sekä tulevaa tarkastelee 
kaiken keskiössä elänyt toimitusjohtaja Juha 
Tervala?

Miten ja millä avuilla AGCO Power on selvinnyt 
näistä edellä mainituista tilanteista? 

– Kahteen ensiksi mainittuun on jo totuttu vuo-
sien varrella ja näihin notkahduksiin osataan va-
rautua kerta kerralta paremmin. 

– Sen sijaan koronaan ei osannut varautua ku-
kaan, vaan se yllätti koko maailman ”housut kin-
tuissa”. Vielä helmikuussa se tuntui kovin kaukai-
selta asialta, vaikka Kiinan tehtaammekin oli sul-
jettuna paikallisen uuden vuoden jatkoksi. 

– Kun korona rantautui ryminällä Euroop-
paan, perustimme työryhmän, tavoitteena mah-
dollisimman turvallinen työympäristö ja siten  
toimintamme jatkuvuuden takaaminen. Samaan 
aikaan aloitti myös viestintäryhmä toimintansa, 
koska viestinnän rooli korostuu entisestään näin 
poikkeusaikana.

Miten Linnavuoressa ja muissa yhtiön tehtaissa 
voidaan nyt? 

– Saamme olla kiitollisia, ettei AGCO Powerilla eikä 
muissakaan Suomen yksiköissämme ole yhtään 
todettua koronatartuntaa. Maailmanlaajuisesti-
kin niitä on kirjattu koko yhtiössä vain 35, joka ei 
ole paljon 22 000 hengen globaalissa konsernissa. 

– Huhtikuu oli luonnollisesti äärimmäisen vai-
kea useimpien tehtaiden oltua suljettuina, mut-
ta tappiot muodostuivat kuitenkin pahimpia ske-
naarioita huomattavasti pienemmiksi. Paluu koh-

ti normaalitasoa on sujunut vauhdikkaasti. Sil-
ti viestitämme, että kaikkien tulee edelleen vah- 
vasti noudattaa varovaisuutta ja olla valmis rea-
goimaan mahdollisiin muutoksiin nopeasti. 

Mitkä ovat ne voimat, jotka kannattelevat tätä 
yhtiötä suorastaan paremmin kuin monia muita? 

– Maatalous ja siihen liittyvien koneiden ja palve-
lujen tuottajat ovat tällä hetkellä montaa muuta 
teollisuudenalaa paremmassa tilanteessa. Perus-
tarve ei ole muuttunut: maapallon kasvava väes-
tö tarvitsee ruokaa päivittäin. 

– Toki koneiden hankintapäätöksiä voidaan 
lykätä epävarmassa tilanteessa, mutta tällä het-
kellä vahva tilauskanta antaa pohjaa tehtaillem-
me. Huomattavasti tuskaisempaa vaihetta elävät 
esimerkiksi lentokoneteollisuus ja risteilyalusten 
valmistajat, joiden tulevaisuus on pidemmälläkin 
tähtäimellä hämärän peitossa.

Mitkä ovat ne asiat, jotka ovat pitäneet Sinut 
itsesi kasassa kuluneen kovan kauden aikana? 

– Kiitos kysymästä, mutta ei tällaisia tilanteita 
kannata murehtimaan jäämään, vaan katsotaan 
jo luottavaisesti tulevaisuuteen. 

– Minusta tätä kriisiä on käsitelty konsernin 
johdosta lähtien joka tasolla rationaalisesti ilman 
turhaa panikointia. Haasteet on otettu vastaan ja 
ongelmia on pyritty ratkaisemaan yhdessä. 

TEKSTI: JUHA TERVALA/ULLA AURIO | KUVAT: HANNU PIIRAINEN

Ei ole horjuvaa lajiketta 
myöskään Linnavuoressa 
toimiva moottoritehdas. 
Ei ole, vaikka ravistelu-
voimat ovat olleet 
viimeisen vuoden 
aikana todella järeitä. 

Linnavuori ei herkästi horju! 
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KATSE TAAKSE!     – NYT!    – KATSE ETEEN!

Jälleen erilainen kesä on alkanut. Iso joukko puurtaa 
ahkerasti investointien kimpussa ja saa pidettyä lo-
mansa vasta myöhemmin. Myös valtaosa työntekijöis-
tä on joutunut siirtämään lomiaan hieman totutusta.

Toivon ja toivotan kaikille 

Aurinkoista Juhannusta
ja ajankohdasta riippumatta oikein rentouttavaa 
kesälomaa! Sen olette taatusti ansainneet.

Ja ennen kaikkea – pysykää terveinä!
Juha   

– Meillä johtoryhmä on keskustellut päi-
vittäin maaliskuun puolesta välistä lähtien ja 
tarvittavat päätökset on tehty yhteistuumin 
ja hyvässä hengessä huumoria unohtamatta. 

Mikä on juuri nyt, kesäauringon ollessa 
korkeimmillaan, Sinun viestisi AGCO Powerin 
koko väelle? 

– Ensinnäkin kiitokset kaikille ymmärryk-
sestä ja joustavuudesta. Äkilliseen tilanteen 
muuttumiseen on suhtauduttu mielestäni 
asiallisesti ja poikkeustilanteeseen laadittuja  
suojaus- ja turvallisuusohjeita on noudatet-
tu kuuliaisesti. 

– Olen todella tyytyväinen, että olemme 
saaneet pidettyä henkilöstömme terveenä ja 
tuotantotarpeet on täytetty. Myöskään asiak-
kaittemme tuotanto ei ole häiriintynyt meistä 
johtuvista puutteista. 

– Yhdessä töitä tekemällä tästäkin poik- 
keuksellisesta jaksosta kyllä selvitään kunnialla.

Ja kun kesä mennyt on, niin minkälainen  
syksy saapuu moottoritehtaalle, minkälainen 
aggregaattipuolelle, minkälainen kaukaisem-
mille ”tyttärille”? 

– Tuleva syksy on moottorituotannolle mielen-
kiintoinen ja varmasti myös haastava. Lomil-
ta palataan kokoonpanon osalta täysin uuteen 
prosessiin 6-halliin, jossa valmistetaan jatkos-
sa kaikki moottorityypit. Komponentit tullaan 
käsittelemään uudessa logistiikkakeskukses-
sa, joka sisältää meille uutta teknologiaa. 

– Syyskuun tuotantomäärän ennustetaan 
olevan heti syyskuussa kevätkautta korkeam-
pi, joten kaiken täytyy sujua ”kuin elokuvis-
sa”, vaikka korona on viiveitä aiheuttanutkin. 

– Hammaspyöräpuoli menee paljolti Valt-
ran ja moottorivalmistuksen tahdissa, joten 
ihan mukavasti on töitä odotettavissa. Aggre-
gaattiprojekteja on jonkin verran siirtynyt tu-
levan vuoden puolelle, joten Tesomalla on to-
dennäköisesti vapaata ka-
pasiteettia. Kiinas-
sa tilanne on nor-
malisoitunut, 
mutta Brasilian 
koronatilan-
ne on tällä het-
kellä huolestut-
tavin.

Kiitoksia
”virustaistelijoille” 
ja viestinnälle
Suojautuminen koronavirusta vastaan on  
toteutettu AGCO Powerilla useiden toimen-
piteiden avulla. On siirrytty etätöihin, muu-
tettu siivousohjelmaa tehtaalla, supistettu 
ruokailu- ja automaattipalveluja estämään 
viruksen leviämistä, otettu henkilökohtaisia 
suojaimia käyttöön ja myös laajennettu työ-
terveyshuollon palvelua viruksen leviämisen 
ennaltaehkäisemiseksi. 

Henkilöstöjohtaja Petri Laakkosen mukaan 
kaikista edellä kerrotuista toimenpiteistä on li-
säksi pyritty parhaalla mahdollisella tavalla tie-
dottamaan koko henkilöstölle. 

– Kaikki tämä on tapahtunut nopeasti, vain 
parin kuukauden aikana. 

– Henkilöstömme on osoittanut toimenpi-
teille ymmärrystä todella hienosti, vaikka kaik-
kia toimia ei varmasti ole koettu positiivisiksi. 
On hyväksytty, että tilanne on nyt kuitenkin tä-
mä ja meidän on tehtävä parhaamme yksin ja 
yhdessä turvataksemme oma ja toistemme ter-
veys, toteaa Laakkonen.

Mitä sitten koronaviruksen jälkeen? 
Palataanko entiseen?  
–Tuskinpa vain palataan. Etätöistä olem-

me saaneet nyt runsaasti uusia kokemuksia ja 
paljon positiivista palautetta. Voimme siis to-
deta, että monia tehtäviä yrityksessämme voi-
daan hoitaa etänä myös nykyistä etätyökäytän-
töä laajemmin. Toki se vaatii uudenlaista ajatte-
lua monessakin suhteessa, mutta on selvää, et-
tä suurempi etätöiden määrä on tullut jäädäk-
seen, Petri Laakkonen sanoo. 

– Olemme saaneet henkilöstöltä kiitosta 
myös poikkeusaikaan liittyvästä tiedottamises-
ta. Tiivis tiedottaminen eri toimenpiteistä on 
koettu hyväksi ja tältä osin uskon senkin muu-
toksen tulleen jäädäkseen. Uusien kriisien mah-
dollisesti ilmetessä olemme tässäkin suhteessa 
entistä vahvempia, uskoo Petri. 

Laakkosen mukaan AGCO Powerin henkilös-
tö on ottanut ”virustorjunnan” kokonaisuutena 
hienosti omakseen. – Yhdessä me tämän nujer-
ramme, vaikka se hieman nyt kirpaiseekin, sa-
noo henkilöstöjohtaja. 

– PL/UA

On hyväksytty, että 
tilanne on nyt kui-

tenkin tämä ja meidän on 
tehtävä parhaamme yksin
ja yhdessä turvataksemme
oma ja toistemme terveys.

Olen todella tyytyväinen, että olemme 
saaneet pidettyä henkilöstömme terveenä 
ja tuotantotarpeet on täytetty. Myöskään
asiakkaittemme tuotanto ei ole häiriintynyt
meistä johtuvista puutteista. 
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1. Mitkä ovat olleet korona-ajan haastavimmat asiat työssä? 
2. Onko korona-aika tuonut jotain hyvää? 
3. Jääkö joku uusi korona-ajan toimintatapa vakioksi? 
4. Miten poikkeusolot näkyvät henkilökohtaisessa elämässä? 
    Mikä oli haastavinta ja hyvää?

1. Työn ja lastenhoidon yhteenso-
vittaminen. Vaimo ei ole etätöissä, 
joten olen ollut päivät yksin koto-
na lasten kanssa. Jo ennen koro-
naepidemiaa minulla oli suuren 
työkuorman takia haastetta eh-
tiä tehdä toimistolla kaikki työt 
työpäivän aikana. Päivät täynnä 
etäpalavereja ovat vaikeimpia, 
koska tällöin ei ole meinannut 
löytyä sopivaa hetkeä esimerkiksi  
lasten kanssa ulkoilemiseen tai 
ruoanlaittoon. Yritin muutaman 
kerran olla etäpalaverissa pihalla 
yhdessä lasten kanssa, mutta kes-
kittyessä töihin huomasin kadot-
taneeni hetkeksi silmistäni mo-
lemmat lapset. 

2. Lasten kanssa olemisessa on 
hyvätkin puolensa. Hauskana esi-
merkkinä kun kolmevuotias raa-

haa ympäriinsä vanhaa läppäriä 
ja kysyy: ”Saanko, isi, tulla sinun 
kanssasi leikkimään työntekoa?”

3. Etätyön mahdollisuuksia voisi 
punnita tarkemmin korona-ajan 
jälkeenkin. Esimerkiksi yksi etä-
päivä viikossa voisi tarjota mah-
dollisuuden tehdä keskittymis-
tä vaativat työt kotona ilman häi-
riöitä.

4. Haastavinta on olla koko ajan 
lasten kanssa kotona, koska tämä 
sotkee totutun ”kotona keskity-
tään kotiasioihin ja töissä työasioi-
hin” -ajattelumallin. Lasten on vai-
kea ymmärtää, miksi viikonloppu-
na on aikaa leikkiä heidän kans-
saan, mutta arkena heidän pitää-
kin olla hiljaa samalla kun isä is-
tuu päivän koneella. 

Korona-arjen vaikutuksia
Tulemme todennäköisesti myöhemmin muistelemaan 
tätä vuotta. Ohessa muutamille agcolaisille viikolla 20 
esitettyjä kysymyksiä korona-aikaan liittyen.

Aleksi Tammentie, asiakaspäällikkö Mika Ovaskainen, pääluottamusmies
Timo Paija, työntekijöiden työsuojeluvaltuutettu

1. Maskiasia on aiheuttanut aika 
paljon keskustelua meidän henki-
löstössä. Hyvinä puolina nähdään 
se, että työnantaja haluaa huoleh-
tia ja on tehnyt töitä koronatoimien 
eteen. Ristiriitaisia tunteita suojai-
men käytölle on herättänyt se, et-
tei valtiovalta ole tehnyt päätöstä 
maskin käytöstä julkisilla paikoil-
la ja ettei terveydenhoitoalalla ole 
riittävästi suojaimia käytössä. Mo-
net miettivät myös, kuinka mas-
kin kanssa jaksaa kesällä fyysises-
sä työssä ja lämpimässä hallissa. 
Muilta kuin agcolaisilta on kuulu-
nut valitusta siitä, miksei heidän 
työnantajansa reagoi koronaan. 
Meidän toimintamme herättää 
heissä positiivista ihmetystä.

3. Palaverien määrä on vähenty-
nyt ja työpisteessä on saanut pa-
remmin keskittyä työntekoon. Vä-
lillä on ikävä kokouksia, joissa nä-
kee ihmisen kehonkieltä ja pystyy 
sitä kautta paremmin hahmotta-

maan, mistä on kyse. Parantuneel-
la hygienialla on vaikutusta siihen, 
että kausi-influenssaa on tähän ai-
kaan normaalia vähemmän. 

3. Ehkä etäpalaverien määrä voi 
jonkin verran lisääntyä aiempaan 
verrattuna.

4. Mika: Vaikka kuulun riskiryh-
mään olen mielelläni työpaikal-
la, sillä etäpäivinä aika kotona käy 
helposti pitkäksi. Kotona on perus-
koulua käyvä tytär, joka lähti mie-
lellään pariksi viikoksi kouluun.

Timo: Olen ollut työpaikalla lähes-
tulkoon normaalisti. Ajankäytön 
suhteen arki on helpottunut, kun 
ei ole tarvinnut kuskata jälkikasvua 
harrastuksiin. Harmillista on se, et-
tä meidän ukuleleorkesterin kaikki 
kesän keikat on peruttu. Tykkään 
olla kotona ja vaikka vähän erakoi-
tuakin, joten siinä mielessä korona 
ei ole haitannut elämää.

Mika Ovaskainen (etualalla) ja Timo Paija.

TEKSTI: VILJA PYLSY | KUVAT: VILJA PYLSY, FROSTERUKSET JA TAMMENTIET

Aleksi Tammentie lastensa Mikaelin, (3 v.) 
ja Emilian (6 v.) kanssa.

KORONA-ARKI

KUVA: VILJA PYLSY

KUVA: TAMMENTIET
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Jussi Yli-Perttala T-DRILL-putkenkatkaisukoneen vieressä 4-hallissa.

1. Maskin käyttäminen on ollut 
fyysisesti melko raskasta ja ai-
heuttanut ylimääräistä väsymys-
tä. Jossain päin maailmaa ihmi-
set käyttävät päivittäin suojai-
mia ilmansaasteiden takia eivät-
kä pääse nauttimaan raikkaasta 
ulkoilmasta. 
Puhtaan ilman arvostus on nous-
sut.

2. Työpaikalla yhteishenki on py-
synyt hyvänä kriisistä huolimatta. 
Vuorossamme on seitsemän hen-
kilöä ja taukotiloihin sallitaan ker-
ralla maksimissaan kuusi henki-
löä, mutta ”sopu tilaa antaa”. 

3. En osaa sanoa. Haluan antaa 
johdon suuntaan kiitosta siitä, 
että meillä on sairauspoissaolo-
jen suhteen omailmoituskäytän-
tö, joka on toiminut todella hyvin. 

4. Elämänkokemus on tuonut mu-
kanaan sen, ettei kannata stres-
sata tai pelätä. Olemme vaimon 
kanssa huolehtineet hyvin käsi-
hygieniasta ja olleet turvallisin 
sekä luottavaisin mielin. Ei olla 
hamstrattu mitään.  Harrastuk-
sina pyöräily ja kävely jatkuvat. 
Aluksi koronauutisia jaksoi seura-
ta kiinnostuneena, mutta nykyisin 
haluaisi kuulla jo muustakin. 

Jussi Yli-Perttala, putkiasentaja

1. Ehkäpä vaikeinta on ollut järjes-
tää lasten ja töiden, erityisesti pu-
helinpalaverien, aikataulut niin, et-
tä lapsetkin tulevat huomioiduksi. 

2. Korona-aika on ollut monilla ta-
voin opettavaista. Töiden tulemi-
nen kotiin on osoittanut lapsille 
konkreettisesti, että aikuisilla on 
ihan oikeastikin työvelvollisuuksia. 
Korona-aika on myös kehittänyt 
etäpalaveeraamista huomattavas-
ti aiempaan verrattuna. Kokouk-
siin osallistuminen onnistuu hyvin 
vaikka hiekkalaatikon reunalta.

3. Monet tavat ovat olleet käytös-
sä jo ennen poikkeusoloja, mutta 
vähemmissä määrin. Ehkä kynnys 

pitää etätyöpäiviä yhdessä lasten 
kanssa on madaltunut niin, että nii-
tä tulee hyödynnettyä jatkossakin. 

4. Aikuisille aika on opettanut pal-
jon siitä, milloin lapset tarvitsevat 
ehdottomasti läsnäoloa ja milloin 
he puuhastelevat mieluummin yk-
sin tai keskenään. Tietysti sosiaalis-
ten kontaktien väheneminen ja ve-
täytyminen omiin oloihin suhteel-
lisen pitkäksi ajaksi on haaste niin 
lapsille kuin aikuisillekin. 
Hyvää on se, että poikkeuoloista 
on selvitty yhdessä ja entistä vah-
vempina!
”On tosi tylsää, kun vanhemmat 
tekevät kotona töitä!”, toteaa viisi-
vuotias Alina lopuksi.

Sini Frosterus, tuotannon laatuinsinööri 
ja Sami Frosterus, suunnittelupäällikkö

Sami Frosterus etäpalaverissa perheen ulkoillessa. Samin ja Sinin lisäksi 
kuvassa Julia (2 v.) ja Alina (5 v.)

1. Pandemian alkuvaiheessa oli to-
della haastavaa pystyä keskitty-
mään projektin kannalta olennai-
siin asioihin. Jatkuva uutisvirta ti-
lanteen kehittymisestä niin maa-
ilmalla kuin Linnavuoressakin vei 
helposti ajatukset ja keskustelut 
vallitsevaan tilanteeseen. 
Etäpalaverikäytännöt vaativat 
myös hieman totuttelua. 

2. Parantunut käsihygienia vai-
kuttaa varmasti flunssa-aaltojen 
etenemiseen tehtaalla ja sitä kaut-
ta sairauspoissaoloihin myös jat-
kossa. Väkisinkin tällaisella kriisil-
lä on myös työyhteisöä yhdistävä 
vaikutus.

3. Osa palavereista tullaan 
varmasti jatkossa pitämään 
verkkoympäristössä. Asiat, jotka 
vaativat vähemmän vuorovaiku-
tusta, voivat olla jopa tehokkaam-
min käsiteltävissä etäpalavereissa.

4. Kaupassa tulee käytyä harvem-
min ja harkitummin mikä on pel-
kästään positiivinen asia. 
Tilanne on pakottanut arvioimaan 
myös omaa taloutta kriittisesti. 
Odotan suurella mielenkiinnolla 
tulevan, kaikkien aikojen pahim-
man, talouskriisin vaikutuksia yh-
teiskuntaan ja ihmisten elintapoi-
hin. Suuret mullistukset tuovat mu-
kanaan aina myös paljon hyvää

Matti Tähkäaho, vuorovastaava

Matti Tähkäaho 
6-hallin työpisteellään.

KUVA: FROSTERUKSET

KUVA: VILJA PYLSY

KUVA: VILJA PYLSY



8   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

H-HETKI LÄHESTYY

Rakennustyöt loppusuoralla
Noin vuosi sitten alkoi muodonmuutos, joka 
alkaa nyt saada lopullisen muotonsa.

Pääsiäisen aikaan 2019 siirrettiin vanha 
sähkölinja uuden hallin tieltä ja toukokuussa 
2019 ”iski kuokka” maahan rakennustöiden 
osalta. Kului vuosi, ja nyt laajennukset ovat 
valmiit. 6500 m2 uutta tuotantotilaa uusine 
toimistoineen ja taukotiloineen odottaa elo-
kuussa tuotannon aloittamista 6-hallissa.

Kerrataanpa hieman, mitä on tehty ja mitä 
saatu aikaiseksi:

Step 0,5/Koekäyttö
Rakennusprojekti alkoi koekäytön laajentamisella 
viikolla 10/2019. V12 -linjan siirryttyä uuteen paik-
kaan, alkoi rakennusurakka. Sen myötä koekäyttö 
laajeni kahden uuden jarrun verran.

Step1/Maalaamo
Maalaamon laiteasennukset alkoivat marraskuus-
sa 2019. Samalla kun uuden maalaamon laitteita 
asennettiin, niin tehtiin viimeistelytöitä rakennuk-
sen osalta. Marraskuun kiire ja aikataulujen sovit-
taminen, joskus jopa tuntienkin tarkkuudella, se 
jäi pysyvästi mieleen.

Rakennusurakan ensimmäinen osaluovutus 
koski juuri maalaamon aluetta. Viime marras-
kuun alussa kirjoitettiin urakkaan liittyvä ensim-
mäinen luovutusasiakirja. Se koski juuri tätä maa-
laamohallia. 

Step1/Lähettämö
Toinen osaluovutus allekirjoitettiin maaliskuussa 
2020, kysymyksessä oli moottorilähettämö. Luo-
vutuksen jälkeen moottorit ovat valmistuneet lin-
jasta juuri tuohon tilaan. Rekkojen lastaus on alka-
nut suunnitellun prosessin mukaisesti.

Step2/Logistiikkahalli
Rakennusurakan viimeisin vaihe aikataululli-
sesti oli Step2 eli logistiikkahalli. Hallissa alkoi 
Knapp-varastoautomaatin asennus tämän vuo-
den huhtikuun puolivälissä. Työt jatkuvat edel-
leen. 

Kolmas osaluovutus koski juuri edellä mainitun 
varastoautomaatin aluetta. Työt pystyttiin aloitta-
maan rakennustöiden osalta täysin suunnitellus-
sa aikataulussa. 

2.6.2020
Tällä päivämäärällä eli 2.6.2020 rakennusurakka  
oli virallisesti ohi. Viranomaistarkastukset on tehty 
ja kaikki tilat on luovutettu rakennuttajalle. 

Tuotannon siirtyessä kesälomille, alkaa vielä 
piha-alueiden loppuunsaattaminen. Noin 4000m2 
uutta asfalttia saatiin äskettäin ja uuden parkki-
paikan sähköistys- ja tasaustyöt käynnistyvät ne-
kin näihin aikoihin.

Huh, urakka on ohi tämän osalta, mutta jatkuu 
seuraavien vaiheiden osalta vielä pitkälle loppu-
vuoteen.

Tulevan Training/Visitor Centerin osalta 
suunnittelutyöt alkavat pian. Tarkoitus olisi pääs-
tä rakentamaan tuota meidän tulevaa ”mainos- 
ikkunaa” keväällä 2021.

TERVETULOA UUSIIN TILOIHIN!
Kaikki nykyiset 6-hallilla työskentelevät sekä kan-
tatehtaalta siirtyvät, tervetuloa uusiin tiloihin elo-
kuussa 2020!

TEKSTI JA KUVAT: PEKKA HELMINEN

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Suuri H-hetki lähestyy. Jo useiden vuosien ajan on tehty kovasti pohjatöitä, jotka kaikki ovat 
tähdänneet juuri alkaneena kesänä tapahtuvaan ensimmäisen aallon muutokseen kohti pa-
rempaa moottoritehdasta. 

Kesällä on edessä hyvin haasteellinen siirtymävaihe, kun StreamLINe vaihtuu silmänräpäyk-
sessä projektista meidän ydinprosessiksemme, joka tuottaa maailman parhaita dieselmootto-
reita asiakkaillemme. Kesän jälkeen ei ole enää projektia, vaan on päivittäin johdettava proses-
si uusine haasteineen. 

Kuvassa ovat pilottiryhmäläiset, takakaaressa vasemmalta Vesa Vuorenmaa, Juho Lahti, Justo Joki-
nen, Matti Tähkäaho, Mirva Tervakari, Arto Ylitarvas ja Joni Juvela, moottorin äärellä vasemmalla on 
Marko Kangasvieri. Kuvasta puuttuvat Perttu Valkkio ja Harri Brusi. 

Kohti modernia ja joustavaa tuotantoympäristöä

H-HETKI LÄHESTYY
TEKSTI JA KUVA: TIMO KOOTA

Nyt olemme onnistuneet poistamaan monia pit-
käaikaisia kehityksen tiellä olevia esteitä, mut-
ta paljon kehitettävää tulee vielä jäämään osak-
si jatkuvaa parantamista. Tulevassa moottoriko-
koonpanoympäristössä tiimeillä tulee olemaan 
entistä suurempi vastuu oman alueensa kehittä-
misessä kaikkien tukifunktioiden tuella. 

Kokoonpanotoimintojen yhdistäminen 
tuo erityisesti parannusta ongelmanratkaisun  
priorisointiin. Kun on vain yksi prosessi, millään 
funktiolla ei ole sen tärkeämpää tehtävää kuin 
tuon meidän yhden ydinprosessimme tukemi-
nen ja kehittäminen. Sen toimintakyky määrit-
tää koko pääliiketoimintamme hyvyyden.

Joustoa ja venymistä sekä 
äärimmäisiä suorituksia

Projektin alussa mukana oli vain kourallinen ih-
misiä. Tällä hetkellä jo reilusti yli sata agcopo-
werilaista on määrittämässä yhteistä tulevai-
suuttamme. Kesän jälkeen tekijöitä vielä useam-
pi, kun suunnitelmat muuttuvat todellisuudeksi 
ja meidän toimintaympäristöksemme. 

Hankkeen valtavuus ja vaikuttavuus kokonai-
suudessaan on varmasti yllättänyt monet. Avain-
henkilöt ovat joutuneet antamaan paljon enem-
män itsestään, mitä normaalissa toiminnassa 
edes voitaisiin vaatia. Työskentely yhteisen hy-
vän ja yrityksen entistä kilpailukykyisemmän tu-
levaisuuden eteen on saanut ihmiset tekemään 
valtavasti ja arvokasta työtä intohimoisestikin.

Hiomaton timantti 
odottamassa lopullista työstöä

Kesälomien jälkeen uudistuneessa 6-hallissa ei 
odota valmis pöytä, vaan suuri mahdollisuuk-
sien pelikenttä, jota pystymme sopeuttamaan 
muuttuviin tarpeisiin lähes äärettömästi. Kaikis-
sa ratkaisuissa on huomioitu mahdolliset muu-
tostarpeet, jotka voivat tulle ihmisten hyvinvoin-
tivaatimuksista tai tuotteiden uusista vaatimuk-
sista tai asiakkaiden kysynnän vaihteluista. 

Alussa kokonaisuus on vielä hiomaton ti-
mantti, jonka lopullinen työstä tapahtuu älyk-
käiden toimintaa pyörittävien ihmisten toimes-
ta, joka ikinen päivä. Yhdessä Paavo Tannin 

kanssa lähdetään suorituskykyä nostamaan 
pystyyn kaikkien tukifunktioiden avustamana.

Tuttua ja muutoksia 

Moni asia muuttuu, mutta tuotteet ovat aluksi 
niitä vanhoja tuttuja. Toisille 5-hallin small bore 
-moottorit ovat tuttuja ja toisille 6-hallin big  
bore -moottorit tutumpia. Pienen ajan kuluttua 
pääsemme valmistamaan uutta AP3000-moot-
toria, mutta se ei onneksi tule aivan heti käsille, 
koska muutoksia samalla kertaa kohdattavaksi 
voisi olla liikaa.

Kiitos kärsivällisyydestä

Kesälomien siirtyminen parilla viikolla oli har-
millinen asia, mutta uuden tuotannon käynnis-
tämisen kannalta äärimmäisen tärkeä päätös. 
Kiitos ihmisille joustamisesta ja ymmärryksestä! 

Loppukesällä tarvitaan vielä enemmän kärsi-
vällisyyttä, kun uutta laitteistoa ajetaan ylös. Sil-
loinkin kun puhalletaan yhdessä yhteen ja samaan 
hiileen, saamme valtavan roihun aikaiseksi. Kii-
tos myös 6-hallin väelle kärsivällisyydestä ja sie-
tokyvystä, jota olette osoittaneet kaiken rakennus-
toiminnan keskellä. Se ei ole ollut aina mukavaa.

Pilottiporukan suorittama pohjatyö on ollut 
perusta lähes kaikelle: logistiikalle, työohjeil-
le, menetelmäkehitykselle, tuoterakenteiden 
osa-allokoinneille, SAP-reitityksille jne. Avoi-
mia kysymyksiä on ollut tuhansia, mutta pik-
kuhiljaa vastaukset ovat olemassa. 

Kaikista eniten tässä vaiheessa ovat veny-
neet avainasemassa olevat henkilöt ja ansait-
sevat valtaisat kiitokset tähänastisista pitkään 
jatkuneista ponnisteluista: Aki Blomqvist, Ant-
ti Itäsalo, Ari Niemi, Petri Ruoho, Mikko Uosu-
kainen, Juha Kuusisto, Aapo Ristilä, Juu-
so Numminen, Mirva Tervakari, Jonne Nou-
siainen ja Mika Siukola. Listaa voisi jatkaa lä-
hes loputtomiin, mutta palstatila alkaa loppua.  
Myös kaikki muissa funktioissa suuren panok-
sen antaneet, kuten Jouni Marttila, ovat teh-
neet todella arvokasta työtä.

Joustavuus on vahvuutemme

Onneksi suurin osa väestä pystyy viettämään 
ansaittua kesälomaa, jotta olemme valmiita 
kohtaamaan hyvin kehityskelpoisen prosessin, 
jota lähdemme sitten yhdessä nostamaan pys-
tyyn. Osa väestä joutuu kesälomiensa kanssa 
joustamaan, mutta onneksi joustavuus on yksi 
meidän vahvuuksistamme.

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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Lopputalven ja kevään aikana on saatu paljon 
aikaan uuden ryhmälinjan ja AP3000:n kan-
sien valmistuksen saralla. Nyt pääsemme vih-
doin laittamaan pykälää suurempaa vaihdet-
ta silmään ja siirtymään kohti konkretiaa!

Vitoshalliin tulevan uuden ryhmälinjan työstö-
koneet hankittiin jo viime kesänä. Ensimmäi-
nen työstökone saapui Japanista Saksan Wer-
nauhun tammikuussa ja on nyt valmiiksi asen-
nettuna siellä. AP3000 -sylinteriryhmän kiinnit-
timet ovat osittain valmiit ja testikoneistukset al-
kavat toukokuussa. 

Kesän aikana on tarkoitus saada koneistet-
tua sarja hyväksyttyjä kappaleita. Nämä kappa-
leet hoonataan Wernaun viereisessä kaupungis-
sa, meille tulevalla hoonauskoneella. Näillä toi-
menpiteillä tähdätään siihen, että Linnavuoreen 
tulee valmiiksi hiottu koneistusprosessi, jota oma 
koneistus sitten kehittää entisestään. 

Järjestelmän runko on lyöty lukkoon samalla, 
kun ryhmälinjan palettiautomaation kaupat saa-
tiin tehtyä tamperelaisen Fastemsin kanssa. Yh-
teistyö heidän kanssaan on sujunut hyvin ja tar-
jousvaiheen massiivinen speksaaminen ja yksi-
tyiskohtien hiominen helpottaa huomattavasti it-
se projektin aloitusta. 

Fastems toimittaa 70-metrisen hissijärjestel-
män lisäksi robottisolujen integroimisen ja nii-
den robottiohjelmien rungot. Palettiautomaati-
on MMS-ohjaus ulotetaan hallitsemaan myös lin-
jan loppupäätä, jolloin kappaleen valmistusreit-
ti, valusta valmiiksi, toimii yhden ohjauksen al-
la. Näin mm. kappaleen jäljitettävyys helpottuu. 

Juuso Lahtivirralle ja Juha Oksaselle suu-
ret kiitokset projektin vetämisestä unohtamatta 
niitä lukuisia projektiin osallistuneita asiantun-
tijoitamme!

Pesukone

Ryhmälinjan pesuprosessista pääsimme kaup-
poihin suomalaisen Aqua Cleanin kanssa. Meillä 
on entuudestaan heidän koneitaan paljon, joten 
kyseessä on vanha kumppani. Pesukoneeseen tu-
lee robotilla suoritettava esipesu. Siinä on myös 
850 bar´in paineella tapahtuva jäysteenpoisto öl-
jykanaville. Viimeistelypesu tehdään hyvin vas-
taavilla koneilla, mitä meillä on jo käytössä. 

Investoinnin myötä saamme pesuproses-
sin aivan uudelle tasolle ja vastaamaan tulevai-
suuden vaatimuksia. Projektista vastaa loistavan 
työn valmisteluvaiheessa tehnyt tuotannonkehi-
tysinsinööri Petri Muurikainen. Petrille iso peuk-
ku isosta ja vastuullisesta hankkeesta!

Molemmissa edellä mainituissa projekteissa 
teimme järjestelmällisen kilpailutuksen ja suu-
rin osa kandidaateista oli ulkomaalaisia! Voidaan 
todeta että kyllä Suomesta osaamista ja kilpailu-
kykyä löytyy!

Laatu on ykkönen

Laatu on projekteissamme ensisijalla! Työstö-
koneiden mittapäillä tulemme mittaamaan pro-
sessin kyvykkyyttä, pesuprosessi nousee uudel-
le tasolle ja sylinteriryhmät tullaan koeponnista-
maan. Luonnollisesti koneistumenetelmissä laa-
tu tulee ensin ja sitten vasta nopeus. 

Ostimme linjaan myös uuden Zeiss Prismo 
koordinaattimittakoneen mitä tullaan lataamaan 
automaattisesti osana prosessia! Mittakone on 
varustettu pinnanlaadun mittauksen optiolla. Sil-
lä tullaan varmistamaan hoonauksen laatu. Mit-
takoneen hankinnassa Tomi Lahdenrannalla ja 
Juuso Lahtivirralla oli suuri rooli. Järjestelmäl-
linen vertailu tehtiin usean toimittajan kesken!

FMS päivittyy

Nykyinen 2-hallissa oleva FMS-järjestelmä tulee 
päivittymään melkoisesti, kun se varustetaan ko-
neistamaan AP3000:n sylinterikantta. Koteloso-
lu siirretään 5-halliin ensi vuoden puolella ja ti-
lan valtaa sylinterikannen automaation vaatimat 
solut ja laitteet. Sylinterikannen haastavimmat 
koneistukset vaativat lisäosan asentamisen BW6 
-koneelle. Se asennetaan paikoilleen syksyllä. 

Järjestelmän toimintaa tullaan simuloimaan 
lähiviikkoina! Projektista vastaa Anni Pylkki.  

Tukenaan hänellä on tuotannonkehitystiimin 
muita jäseniä ja koneistuksen ammattilaisia! An-
nille tsemppiä jättiprojektiin!

Jonotoimitukset 

Muutokset tuulet eivät ole tässä. Kesän jälkeen 
aloitamme jonotoimitukset (JIS, just in sequen-
ce) 6-hallin kokoonpanoon. Tämä tarkoittaa, et-
tä ryhmät, kannet, kotelot ja putket tullaan ke-
räämään, valmistelemaan (tulppaukset yms.) ja 
toimittamaan moottorikohtaisesti. Myös putket 
neloshallissa tullaan keräämään ja toimittamaan 
moottorikohtaisesti! 

Paljon tapahtuu mutta projektin jäsenillä 
tuntuu olevan hyvä draivi päällä! Henkilöstöä on 
yritetty parhaan mukaan ottaa mukaan projektei-
hin ja tietoa hankinnoista on jaettu laajalti. Tässä 
voi toki aina parantaa! Osavalmistuksen osasto-
jen luottamushenkilöiden ja työnjohdon kanssa 
pidämme kolmen viikon välein palaverin. Siellä 
jaetaan tietoa molempiin suuntiin ja nostetaan 
esille mahdollisia kehityskohtia. 

Toivottavasti tästä foorumista ja sen mahdol-
lisuuksista otetaan jatkossa kaikki irti! Lisää vaan 
luotoille viestiä! Tiistaiaamujen Team Leader -ta-
paamiset ovat valitettavasti näin etätyökaudel-
la olleet jäissä, mutta käynnistetään ne heti kun 
mahdollista!

Päällimmäisenä tuotannossa kaikilla on var-
masti mielessä kokoonpanon valtava jättimuu-
tos ja sen onnistuminen! Osavalmistus tukee han-
ketta kaikin tavoin ja toivottaa tsemppiä koko ko-
koonpanon porukalle!

Oikein mukavaa kesäaikaa kaikille!

HYVÄ DRAIVI PÄÄLLÄ!

Uuden ryhmälinjan sävelet alkavat olla selvillä

H-HETKI LÄHESTYY
TEKSTI: VILLE YLI-JAMA Jatkoa edelliseltä sivulta.
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Tämä on ennennäkemätön 
toimenpide, joka päätettiin 
tehdä ilmaiseksi jo ison pai-
neen alla olevalle julkishal-
linnolle. Tästä tuesta hyötyy 
jopa 200 ihmistä niin kauan 
kuin pandemia kestää. Kaikis-
ta polttoaine-, huolto- ja tuki-
kustannuksista vastaa AGCO 
Power.

Edellä esitetyn lisäksi Valt-
ra-traktorit on tarjonnut ajo-
neuvoja julkisen puhtaana- 
pito-osaston käyttöön ruisku-
tettaessa sterilointiaineita jul-
kisiin tiloihin, viruksen leviä-
misen välttämiseksi.

Mogi das Cruzesin pormestari on esittänyt julkisen kiitoksen 
AGCOlle ja muille paikallisille yrityksille, jotka auttavat hallitus-
ta ja kansalaisia pandemian kohtaamisessa. 

Tukeakseen paikallisyhteisöä AGCO Power SA on lainannut
neljä gensettiä käytettäviksi Sao Paulossa sijaitsevassa 
koronavirustapauksia varten perustetussa Mona das 
Cruzesin kenttäsairaalassa.

AGCO Power Changzhoun 
tuotannon kehitystä koronavirus-
epidemian aikana
Koronaviruksen leviäminen vaikut-
ti myös AGCO Power Changzhoun lii-
ketoimintaan helmi-maaliskuussa. 
Hyvällä suunnittelulla saimme töihin 
palattuamme toteutettua asiakaskoh-
taisesti menetettyjen moottorien tuo-
tantomäärät huhtikuun alkuun men-
nessä. 

Myös AGCO Power Changzhoun 
hankintaprojektien läpivienti onnis-
tui haasteista huolimatta melko hy-
vin. Tämä menestys on taas hyödyk-
si uusien koneistuskeskusten käytön 
tehostamisessa ja tuotannolle tärkei-
den standardituntien kasvattamisessa. 

Esimerkkinä edellisestä voidaan 
mainita traktorin vetopyörästön akseli- 
putki. ”Akseliputken Kotiuttaminen”- 
projektin tuloksena 50% kokoonpanos-
sa tarvittavista akseliputkista koneiste-
taan ensimmäisessä vaiheessa omalla 
tehtaallamme. 

Edellä mainitulla tuotannon kotiut-
tamisella parannetaan edelleen AGCO 
Power Changzhoun tuottavuutta, kun 
standarditunnit kasvavat 5000 tuntia 

ja lisäävät näin tarvittavaa työkuor-
maa, koneistuksen päällikkö Dennis 
Wang toteaa. Aikataulun pitämiseksi 
hän työskenteli erittäin tiiviisti koneis-
tuskeskuksien toimittajan DMG-Morin 
kehitysinsinöörin kanssa. 

Työ onnistui, vaikka koronavirus-
vaiheessa oli voimassa mittavia liikku-
mista ja tapaamista koskevia rajoituk-
sia. Lopulta tiimi tarkisti yhdessä huh-
tikuussa, tuotannon ylösajon yhteydes-
sä, kaikki koneistuksen kriittiset mitat. 

Koordinaattimittauskoneen mit-
tausraportin hyväksymisen jälkeen ak-
seliputki vapautettiin tuotantoon tou-
kokuussa. Nyt siis nämä valmiiksi ko-
neistetut osat toimitetaan suoraan sa-
malla tehtaalla sijaitsevalle traktori- 
akselien kokoonpanolinjalle.

AGCO Power SA lainaa
neljä generaattoria 
kenttäsairaalalle

ALLEN ZHANG, 

AGCO POWER KIINAN 
TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ

UUTISIA & TERVEISIÄ KIINASTA
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Linnavuoren Tehtaiden Eläkeläisyh-
distys ry on toiminut kohta 42 vuot-
ta. Helmikuussa tämä lähes 300 jäse-
nen järjestö sai uudeksi puheenjohta-
jakseen agcolaisille kovasti tutun mie-
hen, vasta eläkkeelle siirtyneen Hans 
Lönnqvistin. 

Viimeiset 10 vuotta yhdistystä on 
johtanut Matti Vasara, joka nyt halu-
si jo vetäytyä tehtävästään.

Hans työskenteli Linnavuoressa 
tarkalleen 30 vuotta ja yhden päivän, 
ensin huollossa, sitten varaosien paris-
sa ja lopuksi moottorimyynnissä. 

Hansin mukaan aktiivinen toimin-
ta eläkeläisyhdistyksessä jatkuu syys-
kaudella, mikäli korona ei kaada suun-
nitelmia. 

– Järjestömme tarjoaa jäsenilleen 
runsaasti aktiviteetteja, muun muassa 
retkiä, kerhoiltoja, vesijumppaa, vaki-
tuisen kuntosalivuoron, biljardikerhon 
ja paljon muuta. 

– Mukaamme kannattaa tulla, kan-
nustaa Lönnqvist ja kehottaa eläkkeel-
le jääviä ja eläkkeellä jo olevia tehtaa-
laisia ottamaan yhteyden sihteeriin  

Terttu Kiminkiin (puh. 045 110 4992, 
s-posti terttu.kiminki@hotmail.com) 
tai puheenjohtajaan Hans Lönnqvis-
tiin (puh. 040 487 9625, s-posti 
hans.lonnqvist@live.com).

Lepokorven Heli on taitava tekijä.
Se on monella taholla ja tasolla
kuitattu fakta. Tämä tuttu kirjan-
pitopäällikkö on myös pidetty per-
soona. Siitäkään ei ole epäilystä. 

Kun Heli lähti moottoritehtaasta hel-
mikuussa 2019 – viiden vuoden työ-
rupeaman jälkeen – töihin toiseen fir-
maan, iski talousosastolle iso ikävä. 

–  Niin, lähdin, kun tarjottiin hyvä ti-
laisuus kokeilla siipiä myös muualla ja 
katsella asioita etäänpää, sanoo Heli. 

Hän toimi yhdeksän kuukautta 
AGCO Powerin ulkopuolella? Mutta ei,
ei Heli ollut millään perhevapaalla, 
vaikka joku sitä vähän vitsillä kyseli-
kin. Hän teki täysillä itselleen tuttuja 
taloushallinnon töitä, mutta nyt vain 
eri yrityksessä. 

Noiden kuukausien aikana syntyi 
kuitenkin jotain, syntyi ilmeinen ikä-
vä, hyvien ja tuttujen agcolaisten työ-
kavereiden kaipuu. Ja kun Hintikan 
Harri pani kaikki houkuttelutaitonsa 
likoon, päätti Heli palata. 

Nyt on siis taas kaikki hyvin. Vai 
onko? – No ei ihan, sillä korona on nyt 
erottanut meidän hyvin tiiviin tiimim-
me toisistaan. Eli etätyö on ok, mutta 
näin suurina annoksina se saa aikaan 
taas kerran sen ikävän, sanoo Heli nau-
rahtaen kotoisen työpöytänsä ääressä. 

Nyt on Lepokorpi kuitenkin koko-
naan agcolainen, itsensä ja lukuisten 
työkavereittensa iloksi. -ua-  

LYHYESTI

Hansin matkassa eläkeläisaktiviteetteihin

LAATUNURKKA
TEKSTI: SARI VERÄJYS, VALMISTUKSEN LAATUPÄÄLLIKKÖ

Laatutyökalut apuna 
moottorin toiminnallisten 
piirteiden toteuttamisessa
StreamLINeen sisältyvä moottorikokoonpanon työpistesuun-
nittelu on hyvässä vauhdissa. Työpistesuunnittelun yksi osa 
on yksittäisten työvaiheiden jakaminen alivaiheiksi. Mootto-
rin osien asennusjärjestys ja asennuksessa käytettävät työväli-
neet eri alityövaiheilla suunnitellaan ja dokumentoidaan. Val-
mistuksen laatuinsinöörit ovat mukana työskentelyssä tuomas-
sa esiin laadun näkökulmasta kriittiset asennustavat ja niistä ai-
heutuvat mahdolliset riskit. Tausta-aineistona käytetään aiem-
min tehtyä prosessin riskikartoitusta (PFMEA). 

Mikä on PFMEA? 

PFMEA tulee sanoista Process Failure Mode and Effects Analy-
sis eli prosessin vika- ja vaikutusanalyysi tai lyhyesti prosessin 
riskikartoitus. Tuotteen tuotantoprosessi jaetaan pienempiin 
vaiheisiin ja niissä esiintyvät mahdolliset riskit ja niiden vaiku-
tukset kirjataan. 

Riskejä tarkastellaan ja pisteytetään vakavuuden, esiinty-
vyyden ja löydettävyyden näkökulmasta. Pisteiden tulona saa-
daan RPN (risk priority number) eli riskien prioriteettiluku ja 
näin riskit saadaan järjestykseen. Isoimmille riskeille määrite-
tään toimenpiteet, joiden avulla riski poistetaan tai sitä pienen-
netään. Ne kriittiset riskit, joita ei saada poistettua ja jotka on 
tarpeen hallita, kirjataan osaksi Control plania. 

Mikä on Control plan?
 
Control plan on suomeksi tarkastussuunnitelma. Siihen lista-
taan prosessissa mitattavat/tarkastettavat kohteet, niiden spe-
sifikaatiovaatimukset, mittausmenetelmät, mittalaitteet, mit-
taustaajuudet, näytekoot ja toimet, jos tarkastettava kohde ei 
ole spesifikaation mukainen. 

Moottorikokoonpanon prosesseille tehtyjä prosessin riski-
kartoituksia ja tarkastussuunnitelmia on hyödynnetty tausta-
tietona StreamLINen työvaiheiden suunnittelussa. Tavoittee-
na on mahdollistaa moottorin toiminnallisesti oleellisten piir-
teiden sekä asiakkaille tärkeiden piirteiden toteutuminen moot-
torin tuotantoprosessissa. 

Mikä on piirre? 

Piirre on olennainen ominaisuus tai yksityiskohta. Kaikkiaan 
piirteitä on nyt määritetty 27 vaiheelle tai osakokoonpanopis-
teelle. Tätä kirjoittaessa on moottorista tunnistettu ja käsitel-
ty n. 170 piirrettä. Esimerkkinä piirteestä on vaikkapa vesi-ja 
öljytilan keskinäinen tiiveys, johon vaikuttaa sylinteriputken 
o- renkaiden keskinäinen järjestys. Tätä ollaan varmistamas-
sa o-renkaiden värikoodatulla asennustyökalulla (o- renkaita 
on kahdenvärisiä). 

StreamLINe avaa loistavan mahdollisuuden toteuttaa sel-
keitä laatuparannuksia!

Ikävä on iso voima
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ALKUVUODEN AIKANA 
ALOITTANEET UUDET HENKILÖT *)

Joni Kalliokoski on aloittanut 2.1.2020 
kehitysinsinöörinä tuotekehityksessä.
Antti Komulainen on aloittanut 13.1.2020 
desktop analystinä IT:n service deskissä.
Jani Järvinen on aloittanut 30.3.2020 
kunnossapitopäällikkönä tuotannossa.
Jarmo Jatkola on aloittanut 14.4.2020 
strategisena ostajana hankintaosastolla.
Päivi Sipola on aloittanut 1.6.2020 
palkanlaskijana henkilöstöhallinnossa.
Ville Kokkonen on aloittanut 1.6.2020 
diplomityöntekijänä tuotekehityksessä.
Kesätyöntekijöinä ovat aloittaneet 
Aarne Kovasiipi, Panu Kuronen, Eetu Suorsa-
lammi ja Ari-Pekka Kinnunen tuotekehitykses-
sä, Riia Seppälä ja Anniina Tenho kunnossa-
pidossa, Vili Karppelin tuotannonkehityksessä.
*)aloittaneet lista on 18.5.2020 tiedon mukainen

ALKUVUODEN AIKANA 
TAPAHTUNEET ORGANISAATIO-
MUUTOKSET
ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYKSESSÄ

Hugo Wihersaari on nimitetty tutkimus-
insinööriksi Research & Advanced Engineering 
-jaokseen 1.1.2020 alkaen.
Aapeli Häkkinen on nimitetty kehitysinsinöö-
riksi suunnitteluosastolle 1.3.2020 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TYÖSUOJELUSSA

Henriikka Järvinen on aloittanut työturvalli-
suusasiantuntijana EHS-tiimissä 1.2.2020 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA TESOMALLA

Juhani Salo on nimitetty suunnitteluinsinööriksi
dieselgeneraattoreiden ja -pumppujen tuote-
kehitys- ja suunnitteluosastolla 1.2.2020 alkaen.
Tero Luoto on aloittanut koestajana/huolto-
asentajana varavoima- ja dieselpumppulaitosten

käyttöönotto- ja huoltotehtävissä 1.2.2020 
alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA MYYNTI- 
JA MARKKINOINTIOSASTOLLA

Asiakaspäällikkö Aleksi Tammentie on 
siirtynyt 1.3.2020 tuotehallinnasta myynti- 
ja markkinointitiimiin. Hänen tehtävänsä 
säilyvät ennallaan.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
JÄLKIMARKKINOINNISSA

Jani Stenberg on nimitetty takuupäälliköksi ja 
Veli-Matti Oikarinen on nimitetty huollon
ratkaisuasiantuntijaksi 1.4.2020 alkaen. 

ALKUVUODEN AIKANA 
ELÄKKEELLE JÄÄNEET

Suunnitteluinsinööri Erkki Pulakka, huolto-
asentaja Esa Mäenpää, työturvallisuusasian-
tuntija Saija Mäkelä ja valmistusprosessien 
kehittäjä Jukka Tuomisalo ovat jääneet eläk-
keelle pitkän ja ansiokkaan uran tehneinä.

ORGANISAATIOMUUTOKSETHR tiedottaa: 

Hyvän tekeminen 
tekee hyvää

Tämä vuosituhansien aatos 
osoittautui jälleen todeksi. 
AGCO Power lahjoitti nimit-
täin toukokuussa tehtaassa 
valmistettuja suojavisiirejä 
Nokian kaupungille, ikä- 
ihmisten palvelutoimiin.  
Hyvä teko poiki mittavas-
ti positiivista julkisuutta, 
joka puolestaan 
lisää suuren yleisön 
tietoisuutta 
tehtaasta – ja 
niin edelleen. 
Positiivisuu-
den kierrettä
siis. Kuvissa
NU:n ja 
AL:n sivut. 

-ua-

Päivi tuli
”palkkatyöhön”
Kaikkien tuntema agcolainen Tarja Sirèn 
jää tämän vuoden loppupuolella eläk-
keelle. Hänen seuraajansa palkanlaskija-
na on Päivi Sipola, joka aloitti työt teh-
taassa 1.6.2020.
 

Päivillä on takanaan vankka kokemus 
tunnetuista kansainvälisistä yrityksistä, 
muun muassa Nokiasta. Hän on tehnyt 
myös mittavan uran TAYSin palkkahallin-
non esimiestehtävissä ja omaa lisäksi vah-
van kokemuksen maansiirtokoneisiin liit-
tyvän perheyrityksen hallinnon pyörittä-
misestä. 

Päivi Sipola on pirkkalalainen, va-
paa-aikanaan innokkaasti kuntoileva 
puutarhaharrastaja. 

– Tulen ilolla moottoritehtaaseen, jo-
ka vaikuttaa vahvalta, avoimelta, ystäväl-
liseltä ja työntekijöistään hyvää huolta pi-
tävältä yritykseltä, toteaa Päivi. 

-ua-
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PALSTANPÄÄ | Ulla Aurio, SISUKAS-lehden päätoimittaja

• Päätoimittaja Ulla Aurio

• Toimittaja Vilja Pylsy 

• Taitto Grafal Oy/Armi Lylykangas

• Painopaikka: PK-Paino Oy, Tampere 

Jos haluat antaa palautetta 
tämän lehden sisällöstä, niin kirjoita

 vapaamuotoinen palautekirje ja 
pudota se SISUKAS-lehden laatikkoon, 

joka on sijoitettu pääportin vieressä 
olevan postikopin seinään.

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

AGCO POWER -henkilöstölehti
n:o 1/2020 Kesäkuu

17. vuosikerta

SISUKAS

Seuraava SISUKAS-lehti 
ilmestyy syyskuussa 2020.

KIITOS                             

Kumuloituminen on enenemistä, kasautumista ja ker-
tymistä. Tässä jutussa on kysymys juuri siitä. 

Kuulin äsken nimittäin verrattoman kokemustari-
nan. Tarinan,  jonka haluan jakaa. Ja jossa tuo kumuloi-
tuminen toteutuu. 

Pienehkössä pohjoisessa kaupungissa asuu nuo-
rehko ystäväperhe; äiti, isä sekä neljä lasta. Isoim-
mat lapset ovat mainioita murkkuja ja nuorimmat ala-
kouluikäisiä. Vajaa vuosi sitten perheen arkea ahdisti 
isän saama lomautuslappu. Pienellä firmalla, jossa hän 
oli silloin töissä, meni heikosti. 

Lomautetun mieli oli maassa. Mies 
pohti, että vähän hataralla koulutus-
taustallaan hän ei taitaisi saada uut-
ta työtä, tuskin mitään. Mieli oli mur-
heellinen. Vaimo häneen kyllä uskoi. 
Hän nimittäin tiesi ja tunsi puolison-
sa lahjat sekä monipuolisen kyvyk-
kyyden. 

Satunnaiset hakemusheitot eivät 
ensin näyttäneet tuottavan tulosta. 
Mutta sitten, sitten tuli yllättäen kut-
su kansainvälisen firman haastatte-
luun. Huolellinen hakemuksen laatiminen oli ilmisel-
västi tuottanut tuloksen. Jo pelkkä kutsu oli hakijalle 
iso iloinen yllätys. 

Mies pärjäsi haastatteluissa hyvin. Hän eteni toiselle 
tasolle, sitten kolmannelle ja kohta hän kuuli tulleensa 
valituksi töihin – ensin koeajalle. Mies antoi arvoa yri-
tykselle, joka ei tuijottanut pelkästään koulunumeroi-
hin. Kiitollisuus enensi hyvää mieltä.

Tekniset yksityiskohdat opittuaan mies alkoi lois-
tamaan uudessa työpaikassaan. Asiakaspalvelu oli hä-
nen alaansa. Hän imi kaikki firman antamat koulutus-
opit ja kuunteli muutamien maan kovimpien palvelu- 
ja myyntikouluttajien luentoja netistä. 

Mies huomasi nopeasti monien saamiensa palvelu-
kikkojen toimivan. Hän muisti joka päivä muun muas-

sa yhden johtavan yritysmaailman muutosarkkiteh-
din Kalle Ruuskasen opin: Hymyily on päätös. Myös 
hymyilemättömyys on päätös. 

Luontaisesti hyväntuuliselle miehellemme tämä oli 
helppo nakki.

Nyt hymyilevä mies palvelee asiakkaitaan ilol-
la. Hän menestyy. Hän saa kiitosta. Juuri viime vii-
kolla oli firman yleiskirjeeseen liitetty onnittelumuo-
toinen arvio tämän miehen hienoista tilastoluvuis-
ta, hänen yksikkönsä vetovoiman kasvusta ja hänen 
monitasoisesta onnistumisestaan. 

Ja vielä siihen kumuloitumi-
seen: Saamistaan kiitoksista ilah-
tuneena mies lähetti kopion kier-
tokirjeen tekstistä vaimolleen, jo-
ka sen saatuaan, kyynelehti ilos-
ta ja jakoi hyvää mieltään omal-
la työpaikallaan. Mies lähetti ilo-
viestinsä myös muutamille muil-
lekin lähimmäisilleen, joiden tiesi 
osaavan iloita hänen onnistumi-
sistaan. Hyvä tuuli levisi eri puo-
lilla Suomea. 

Mies näytti saamansa kirjallisen kiitoksen illalla 
myös teini-ikäisilleen, jotka kykenivät välittömästi il-
maisemaan entisestään lisääntyneen rakkaudellisen 
arvostuksensa onnittelujen 
kohteeksi tulleelle perheen-
isälle. Kumulatiivista ilon le-
viämistä ja levittämistä. 

Jos kumuloituu koronavi-
rus kiusallisesti, niin kyllä ku-
muloituvat myös kiitos- ja  
hymyvirus. Molempia on täl-
läkin hetkellä jaossa. 

Toivon, että Sinuun tart-
tuu paremmin hymy kuin ko-
rona. Jos ei tartu, synnytä hy-
mysi itse. Hymyilyhän on 
päätös. 

KUMULOITUVAA 

Ulla 
ulla.aurio@gmail.com

Lämmin kiitos 
muistamisistanne 
jäädessäni 
eläkkeelle!

Saija Mäkelä


