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6-hallin työmaalla on hyvä ”pöhinä”. 
Rakennustyöt etenevät toivotulla vauhdilla. S. 4-5   

Hyvää ja Rauhallista Joulua!
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StreamLINe ETENEE
TEKSTI JA KUVAT: PEKKA HELMINEN 

6-hallin työmaalla on hyvä ”pöhinä”

Rakennustyöt etenevät toivotulla vauhdilla
Rakennusrintamalla tapahtuu tällä hetkellä 
paljon asioita. Jopa yhden päivän aikana voi-
daan huomata konkreettisia muutoksia ja 
muutokset ovat tällä hetkellä isoja.

Vanhan hallin jokaisella sivustalla teh-
dään töitä, eikä niitä tehdä pelkästään eri  
ilmansuunnissa myös katolla työskennellään 
kiivaasti ennen talven tuloa. Vanhan hallin 
puolella ovat sisätyöt alkaneet.

Step1/Maalaamo

Samalla kun maalaamon laiteasennukset alkoi-
vat marraskuun alussa, siellä tehtiin vielä vii-
meisiä rakennusteknisiä töitä. Alueella on ollut 
siis todella vilkasta. Parhaillaan hallissa työs-
kentelee yli 20 työmiestä.

Step1 Maalaamo. Laiteasennukset ovat käynnistyneet marraskuun alussa. Uusi maalauslinja on  
valmis testaukseen helmikuussa 2020
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Step 2 Raudoitustyö menossa. 
Lattiasta valettu 1/3. Kuvassa takana näkyvä
seinä tullaan purkamaan tammi/helmikuussa 
jolloin tila avautuu vanhan hallin puolelle.

Aikataulut ja töiden sovittaminen ovat 
nyt tärkeitä ja siksi työsuunnitelmat käydään  
aamuisin urakoitsijoiden kanssa tarkkaan läpi.

Marraskuu oli vilkkainta aikaa. Aika ajoin  
oltiin töiden kanssa jopa törmäyskurssilla, mut-
ta kaikesta olemme selvinneet. 

Sosiaalitilaa ja toimisto-osaa viimeistellään 
vielä ensi vuoden alkuun ja laiteasennukset saa-
daan tehtyä viikkoon 7 mennessä, jonka jälkeen 
alkaa järjestelmän testaus ja ylösajo. Uudesta 
maalaamosta alkaa moottoreita valmistua siis 
maaliskuun 2020 alussa.

Step1/Lähettämö

Lähettämön puolella työt etenevät myöskin  
täysin aikataulussa. Alueella tehdään vielä  
ilmanvaihto- ja sprinkleritöitä. Lokakuun lopus-
sa valmistuivat sekä katto että uusi asfaltti.  

Halli on valmis ottamaan tuhannet ja taas 
tuhannet moottorit vastaan uudelta maalaus-
linjalta maaliskuusta lähtien.

Step2/Logistiikkahalli

Vanhan hallin toisellakin puolella nautitaan  
aikataulussa pysymisen riemusta. Sateet ovat 
tosin hieman kiusanneet vesikattotöitä, mut-
ta kaikesta huolimatta katto saadaan valmiiksi  
vielä ennen sydäntalven tuloa. 

Hallin lattia on nyt valettu. Laiteasennukset 
alkavat huhtikuussa ja tila otetaan tuotanto- 
käyttöön 2020 kesäloman jälkeen.

Näkymät uuteen logistiikkasiipeen avautu-
vat tammi/helmikuussa kun vanha lähettämön 
seinä on purettu.

Vanhan hallin sivuilta tullaankin sitten etu-
puolelle, jossa kaivetaan uutta viemärilinjaa 
maalaamon laajennukselta. Uuden viemäri-
linjan lisäksi tullaan poistamaan vanha öljyn- 
erotusjärjestelmä. Uusi tehokkaampi ja tila-
vampi säiliökokonaisuus asennetaan Step2:n 
eteen.

Työt saadaan tehtyä juuri ja juuri ennen  
vuoden vaihdetta. Viimeistely eli uusi asfaltti  
vedetään paikalle keväällä 2020. 

nyt joulukuussa. Vanhan hallin sisällä on myös 
päästy aloittamaan maalausradan asennustyöt.

Maalaamon asennukset sijoittuvat osin van-
halle puolelle. Uusia portaita sosiaalitilaan on 
asennettu. 

Vanhaa taukotilaa ei olla vielä päästy pur-
kamaan, sillä uuden valmistuminen on viiväs-
tynyt. Suunnittelussa on tullut vastaan asioita,
joiden ratkaisut ovat vieneet aikaa odotettua 
kauemmin. Taukotilan ja tulevien toimistojen 
yhteensovittaminen, hätäpoistumistien raken-
taminen sekä tilan koosta johtuvat kakkosker-
roksen palomääräykset ovat olleet pikään suun-
nittelijoiden pöydällä, mutta vihdoin niihinkin 
on löydetty ratkaisut. Tilan pohjarakennetta 
on siis päästy tekemään ja seinien pystytys on  
alkanut. Tammikuussa viimeistellään sisätiloja, 
joten muutto uusiin tiloihin toteutuu ensi vuo-
den alussa.

Rakennustyömaalla on joulun ja uuden-
vuoden tauko viikoilla 52 ja 1.

KIITOS!
Haluan kiittää 6-hallin työntekijöitä kär-
sivällisyydestä. Töitä on välin pitänyt teh-
dä timanttisahan melussa, räjäytysten 
lomassa, ulkona käynnissä olevan rekka/
kaivurirallin seassa ja niin edelleen.

Kaikille,
ihan koko 
AGCO Powerin 
henkilöstölle 
haluan välittää 
Hyvän 
Joulun 
toivotukset.

Pekka Helminen

Haasteena on ollut se, että tavaravirran on 
täytynyt sujua laajennustöistä huolimatta kat-
keamatta, jotta moottoreita on pystytty teke-
mään aikataulussa. Haasteita siis riittää, mut-
ta niistähän me nautimme.

Keväällä viimeistellään

Kevään 2020 viimeistelytöihin sisältyvät sit-
ten loput ulkoalueiden asfaltoinneista, vanhan  
portin siirto sekä parkkipaikkojen muuttaminen 
uudelle alueelle. Kuluva talvi tulee olemaan lii-
kennejärjestelyiden osalta vielä sama, ja tolpis-
takin löytyy sähköä pakkaskaudelle.

Hallin pohjoisreunalla on viimeistelty uuden 
muuntamon teräsperusta ja kompressorihuone 
on valmis laiteasennuksille.

Uuden pääsisäänkäynnin porrastornin pe-
rusta on sekin jo valettu ja runkoa pystytetään 

Haasteita siis riittää, mutta 
niistähän me nautimme.
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Osavalmistuksen investoinnit hyvässä vauhdissa

Osavalmistuksen suurin yksittäinen projekti, 
uusi ryhmälinja, otti aimo harppauksen 
eteenpäin kesäkuussa. Tuolloin AGCO ja  
maailman suurin työstökonevalmistaja DMG 
MORI tekivät Suomen mittapuulla todella ison 
sopimuksen. Kilpailu on kovaa ja autoteolli-
suuden alalla olevan taantuman takia kone-
valmistajien kiinnostus meidän projektiimme 
oli poikkeuksellisen suurta. 

Uuteen ryhmälinjaan tulee vuosien 2020 - 2022 
aikana yhteensä 12 kappaletta DMG MORI 
NHX8000 vaakakaraista ja yksi NVX7000 pysty- 
karainen työstökeskus. Konemallit perustu-
vat japanilaisen Mori Seikin luotettaviin kone-
konsepteihin. Samasta konemerkistä meillä on 
vuosien erinomaiset kokemukset sekä Brasilian 
että Kiinan osavalmistuksessa. Perinteinen sak-
salainen DMG ja janilainen Mori Seiki yhdistyivät 
vuonna 2015, jolloin syntyi DMG MORI.

Konekauppa pitää sisällään uuden AP3000- 
moottoriperheen sylinteriryhmien koneistuk-
sen menetelmäsuunnittelun. Ensimmäisen ko-
neen mukana saamme ryhmän valmistukseen 
tarvittavat kiinnittimet ja työkalut. Tämän syksyn 
aikana meidän oma menetelmäsuunnittelijam-
me Sami Grek ja projektipäällikkö Juha Oksa-
nen ovat olleet viikoittain yhteydessä Saksaan, 
missä menetelmäsuunnittelua tehdään. Olem-
me siis tiiviisti mukana ensimetreiltä lähtien ja 
kaikki konevalmistajan ratkaisut vaativat mei-
dän hyväksyntämme. 

Projektin kick-off pidettiin Saksan Wernaus-
sa, Stuttgartin lähellä, heti kesälomien jälkeen. 
Ensimmäinen kiinnittimien ja työkalujen suun-
nittelukatselmus on marraskuun lopussa. En-
simmäinen työstökeskus seilaa tällä hetkellä 
merellä ja saapuu Japanista Saksaan alkuvuo- Ryhmälinjasta tehty simulaatiomalli.

TEKSTI: VILLE YLI-JAMA

OSAVALMISTUKSEN INVESTOINNIT

desta, jolloin alkaa prosessin sisäänajo. Suun-
nitelman mukaan toukokuussa ajetaan 45 kap-
paleen sarja AP3000-sylinteriryhmiä. Silloin pää-
semme myös tilastollisesti mittamaan proses-
sin suorituskykyä. Nämä kappaleet matkaavat 
20 kilometrin matkan naapurikaupunkiin Ost- 
firdeniin, missä sijaitsee hoonauskonevalmistaja 
Gehring. Meidän hoonauskoneemme on valmii-
na kesällä ja se voidaan lähettää Linnavuoreen 
heti kun hyväksyntäajot 45 kappaleelle on saa-
tu tehtyä hyväksytysti.

Useita aliprojekteja

Työstökoneet ovat vain yksi osa projektia. Juha 
Oksasen vetämässä projektissa on yhteensä 14 
aliprojektia, joilla kullakin oma vetäjänsä! On 
huomattava, että onnistuneeseen lopputulok-
seen tarvitaan kaikkien aliprojektien panos, ei-
kä hankkeiden kinkkisyys ja merkittävyys kulje 
investointisumman kanssa käsi kädessä. Ha-
luamme että uusi ryhmälinja on työnteon suh-
teen mahdollisimman sujuva ja sen takia mm. 

työkaluhuoltoon, työkalujen kokonaisvaltaiseen 
hallintaan (Tool Data Management) ja yleensä-
kin digitalisaatioon halutaan panostaa. Edellä 
mainitut aihealueet vaativat onnistuakseen ns. 
poikkifunktionaalisuutta ja luovuutta. 

Automaation hankinnat ovat työn alla ja palet-
tijärjestelmään on olemassa monta eri tarjousta. 
Niitä vertaillaan ulkopuolisen simulointiyrityksen 
kanssa. Robottisolujen rakentamisesta tulemme 
ottamaan suuren vastuun itse. Projektin vetää  
kehitysinsinööri Juuso Lahtivirta.

Laatua!

Laatu tulee ensimmäisenä ja sen takia siihen liit-
tyy moni projektin kokonaisuus. Laatupäällikkö 
Tomi Lahdenranta on tehnyt perusteellista työ-
tä linjaan asennettavan mittakoneen speksaa-
misessa. Kehitysinsinööri Petri Muurikainen 
on perehtynyt syvällisesti pesukoneprojektiin.  
Pesukoneen konsepti tulee eroamaan tavan-
omaisesta siten, että esipesussa hyödynnäm-
me robottia ja noin 800 barin painetta öljykana-
vien pesuun ja purseen poistoon. Sami Grek huo-
lehtii, että itse työstökoneella tehtävää proses-
simittausta lisätään nykyisestä käyttäen koneen 
mukana tulevia mittapäitä.

Muljut ja lastut

Uuteen ryhmälinjaan olemme hankkimassa kes-
kitettyä lastuamisnestejärjestelmää. Se tulee kä-
sittelemään sekä muljut että lastut. Näin lastu-
kippoja ei enää tarvita ja suurin yksittäinen lian 
lähde eliminoidaan. Tärkeimpänä kuitenkin pi-
detään sitä, että terveydelle haitalliset muljun 
käryt saadaan pois hallista ja lopputuloksen 
viimeistelee uudet emulsiosumunpoistolaitteet.
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Työstökoneiden aloituspalaveri Saksan Wernaussa elokuussa. Kuvassa vasemmalta: Sami Kytömäki (DMGMori), Sami Grek, Lauri Erkkola (DMGMori), 
Juha Oksanen, Detlef Streichert (DMGMori), Ville Yli-Jama, Ralf Riedemann (DMGMori) ja Eishin Hayashi.
 

5-halli

Entä sitten 5-hallin muokkaus? Tässä onkin 
urakkaa! Ensi kesän jälkeen alamme purka-
maan kokoonpanolta jääneitä rakenteita. 
Rasko, varastoautomaatit, robotit, nosturit, 
hyllyt, Miniload, maalaamo, pesulinja, moot-
toreiden hissivarasto ja lukuisia muita koh-
teita ja niiden jälkikäyttöä kartoitetaan par-
haillaan. Työstökoneet tarvitsevat erilliset 
pedit ja ensimmäisen tekeminen alkaa heti 
kesäloman jälkeen.

Kiitos!

Haluan kiittää kaikkia projektiin aktiivisesti osallistuneita jo tässä vai-
heessa! Mahtavaa tiimityötä kaiken kiireen, paineen ja jatkuvien muu-
tosten keskellä! Kaikilla meillä ns. normaalit arkityöt rullaavat rinnalla 
ja tuotannonkehityksen kapasiteettia jaetaan jatkuvasti hammaspyö-
räpuolen isojen projektien kanssa. Uskon että kaikki kuitenkin voivat 
välillä pysähtyä ja miettiä kuinka hieno hanke meillä on käsillä. 

Esittelin projektiamme brasilialaiselle tuotannonkehitysinsinööri 
Mauro Minamigatalle ja hänen vilpitöntä kommenttiaan lainaten: 
”It is a kind of dream project for a Mechanical Engineer”.

Ville Yli-Jama
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FAKTOJA, TOIVOA, NÄKYMIÄ
TEKSTI: ULLA AURIO/JUHA TERVALA | KUVA: VILJA PYLSY

Vuosituhannen toinen vuosikymmen al-
kaa moottoriteollisuudessa, niin kuin mo-
nella muullakin alalla, hyvin haasteellisissa  
merkeissä. Uutiset enenevistä YT-neuvotte-
luista ja laajentuneista lomautuksista ovat 
yleistyneet. 

Myös Agco Power Oy:ssä tulevaan vuoteen astu-
minen tarkoittaa säästöjä ja sopeutustoimen-
piteitä. 

Mitä tarkasti ottaen tässä yrityksessä 
tapahtuu vuonna 2020, toimitusjohtaja 
Juha Tervala? 

– Olemme tienneet jo muutaman vuoden, että 
vuosi 2020 tulee olemaan haasteellinen. Moot-
toreiden volyymivaihtelut liittyvät työkoneiden 
päästölainsäädännön muutoksiin ja sitä edel-
täviin varastomoottoreiden valmistukseen.

– Tämä on tyypillistä meidän teollisuuden-
alallemme, sillä moottori- ja ajoneuvoprojekte-
ja ei voi millään ajoittaa siten, että uusin pääs-
tövaihe on käytössä joka sovelluksessa tammi-
kuun 1. päivänä. 

– Meillä tämä tilanne on edessä jo kolman-
nen kerran, ja valitettavasti näyttää taas, että 
markkinoidenkin jäähtyminen ajoittuu samaan 
ajankohtaan.

Miksi tarvitaan säästöjä ja miksi lomau-
tuksia eli mistä tässä kokonaisuudessa 
on kysymys?

– Kaikki varmasti ymmärtävät, että jos valmis-
tettavien moottoreiden määrä putoaa lähes 
40 %, niin töitä ei riitä kaikille ja joudutaan so-
peuttamaan. Myös hammaspyörien ja akselei-
den valmistustarve tulee olemaan merkittäväs-
ti alempi kuin parina edellisenä vuonna. 

– On kuitenkin hienoa, että ensi vuoden jäl-
keen moottorimäärät palaavat totutulle tasolle, 
joten irtisanomisiin ei jouduta turvautumaan. 

Ketä lomautetaan ja
kuinka pitkäksi aikaa? 

– Nyt, Sisukas-lehden ollessa vielä tekovai-
heessa, YT-neuvottelut on vasta aloitettu kaik-
kien henkilöstöryhmien kanssa, joten tähän on 
liian aikaista ottaa kantaa. Lehden lukuhetkellä  
neuvottelujen lopputulos on jo tiedossa ja niis-
tä on tiedotettu erikseen. 

– Lomautustarve vaihtelee osa-alueittain 
ja lomautukset pyritään kaikin keinoin mini-
moimaan. Suoraan tuotantoon liittyvissä toi-
minnoissa lomautustarve on ilmeinen, mutta 
on myös toimintoja, joiden työkuormaan val-
mistusmäärät eivät vaikuta eikä lomautuksil-
le ole sijaa.

Vuoden notkahdus ja sitten…

EDESSÄ ON TOIVON TULEVAISUUS

Tier 4i /
Stage 3B

Tier 4F /
Stage 4

Stage 5
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Puhutaan myös tiukasta säästökuurista. 
Mitä se käytännössä tarkoittaa ja 
ketä se koskee? 

– Meillähän on paljon kiinteitä kustannuksia, 
jotka ovat ja pysyvät, valmistusmäärästä riip-
pumatta. Muuttuvia kustannuksia tulisi säätää 
tuotantovolyymin mukaan, mutta aina se ei ole 
niin suoraviivaista. 

– Pienillä valmistusmäärillä kustannukset 
per valmistettava tuote nousevat herkästi, joten 
periaatteessa kaikkien on osallistuttava sääs-
tötalkoisiin. Esimerkkinä; tukitoimintojenkin 
budjetteja on leikattu, vaikka työmäärä pysyy 
samana tai voi jopa kasvaa. 

– Säästöt on rakennettava pienistä puroista 
ja kaikki kivet on käännettävä. Joudumme het-
keksi luopumaan monista saavutetuista eduis-
ta ja se varmasti herättää ärsytystä. Esimerkki-
nä voi mainita Smartumin liikunta- ja kulttuuri- 
edun, josta joudumme pitämään välivuoden. 
Mielellään tämäkin etu olisi pidetty ennallaan, 
mutta kymmenien tuhansien eurojen säästö oli 
kotiutettava. Solidaarisuusnäkökulmasta em-
me myöskään pitäneet sopivana tarjota töissä 
olijoille täysiä etuja, kun toisaalla on raskaat  
lomautukset päällä.

Mitä te johtajat teette ensi vuoden suhteen?  

– Säästötoimet koskevat yhtä lailla meitäkin, 
ja budjetteja on nipistelty pariinkin otteeseen. 
Yksissä tuumin johtoryhmä päätti mm. leikata 
omat lomarahansa ensi vuoden osalta. 

– Moottoreiden ja muiden tuotteiden kysyn-
tään on vaikea vaikuttaa ainakaan lyhyellä täh-
täimellä, mutta olemme siirtämässä muutamia 
komponentteja ulkoisilta toimittajilta omaan 
valmistukseen. Niihin kuuluu moottoreiden 
osia, mutta myös komponentteja konsernin 
muille tehtaille. Näitä pyritään saamaan vielä 
lisää täyttämään vajaata kapasiteettia.

Koskevatko lomautukset ja säästökuurit 
myös yrityksen ulkomaiden yksikköjä, eli 
Kiinaa, Brasiliaa ja Argentiinaa? 

– Kiinassa on suhteessa jopa suurempi pudotus 
moottorimäärissä kuin Linnavuoressa ja siel-
lä tullaan valmistamaan moottoreita alle puo-
let tämän vuotiseen tasoon nähden. Kiinassa 
ei ole Suomen kaltaista joustavaa lomautus-

käytäntöä, vaan joudutaan turvautumaan irti- 
sanomisiin. Ne pyritään minimoimaan siirtä-
mällä työntekijöitä traktorituotannon puolelle, 
sillä myös Kiinassa ennustetaan vuoden 2021 
olevan jälleen normaalilla tasolla. 

– Etelä-Amerikassa ei ole varastomoottori-
kurimusta, vaan siellä ennustetaan moottoreita 
tarvittavan jopa tätä vuotta enemmän.

Valtavat, meneillään olevat investoinnit  
antavat kuitenkin vahvan uskon tämän teh-
taan ja koko AGCO Powerin tulevaisuuteen. 
Miten oikea näköala ja näkökulma tällainen 
usko ja toiveikkuus on? 

– Toiveikkuus ja usko tulevaisuuteen säilyy toi-
vottavasti meillä kaikilla, sillä siihen on vahvat 
perusteet. Mainitsemasi investoinnit ovat konk-
reettinen osoitus siitä, että meillä on loppujen 
lopuksi loistava tulevaisuus edessämme. Edel-
leen on syytä muistutella itseämme, että Suo-
messa ei ole montaa teollisuuslaitosta, johon 
investoidaan vastaavia summia kuin nyt Lin-
navuoreen.

Sanotaan myös, että toivo kuolee viimeksi. 
Mikä on se suurin, tämän hetken toivon 
näköala AGCO Powerissa? 

– Toivon ei ole syytä edes himmentyä mei-
dän tapauksessamme. Notkahdus valmistus-
tarpeissa on vain vuoden mittainen ja jo en-
si vuoden aikana pääsemme siirtämään tuo-
tantoa uusiin tiloihin, joka tuo paljon hyvää 
tullessaan.

Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. 
Näin kuuluu vanha suomalainen sanan-
lasku. Mitä hyvää tässä taloustilanteessa 
voitaisiin nähdä? 

– Olen monessa yhteydessä sanonut, että 
jos notkahduksen on tultava, niin vuosi 2020 
on sille oikea ajankohta. Ensi vuoden kesällä 
siirrämme kokoonpanon uudelle linjalle, otam-
me uudet koekäyttöjarrut sekä maalaamoon 
käyttöön ja ajamme logistiikkakeskuksen ylös.  
Matalan perusvolyymin vuoksi saamme hel-
pommin tehtyä tarvittavat puskurit ja voimme 
ajaa ylös uudet laitteet ilman valtavia tuotan-
topaineita.

Milloin voimme odottaa 
parempia aikoja? 

– Kyllä heti seuraava vuosi eli 2021 on jo nor-
maalilla tasolla. Sen jälkeen pääsemmekin 
taas kasvu-uralle, joka kiihtyy sitä mukaa kun 
AP3000 -moottoriperhe siirtyy sarjatuotantoon. 

Nyt on edessä kuitenkin Joulu. 
Mitkä ovat sinun jouluterveisesti 
agcolaisille? 

– Ensiksi haluaisin kiittää teitä kaikkia määräai-
kaisia ja vuokratyöntekijöitämme, jotka olette 
työpanoksellanne auttaneet meitä pääsemään 
tuotantotavoitteisiimme parin viime vuoden  
aikana. 

– Kaikille agcolaisille toivon Rauhallista  
Joulua läheistenne parissa. Ladatkaa akkujan-
ne ja irrottautukaa hektisestä työelämästä ja 
tulkaa virkistyneinä takaisin rakentamaan yh-
dessä entistäkin parempaa työyhteisöämme.

Palvelusvuosipalkitut 2019
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AGCO POWERIN PALVELUSVUOSIPALKITUT 2019
KUVAT: VILJA PYLSY

10 vuotta
Elias Ojalehto
Ismo Hämäläinen
Juha Kekki
Tero Luoto

Palvelusvuosipalkitut 2019

30 vuotta. Jukka Lempinen (vas.), Marko Äijö, Janne Kalliolepo, Hannu Raiskio, Jussi Suojanen ja Kalevi Luojukoski. 
Kuvasta puuttuvat Markku Ala-Erkkilä ja Jyrki Latja.

20 vuotta
Juha Kuusisto
Tatu Kitinoja
Markus Paulaniemi
Antti Mikkola
Matti Uotila
Rainier Koivunen
Tero Tampio
Markku Hujo
Reijo Mauri
Petri Järvinen
Rami Kanerva

30 vuotta
Markku Ala-Erkkilä
Janne Kalliolepo
Jukka Lempinen
Hannu Raiskio
Kalevi Luojukoski
Jyrki Latja
Jussi Suojanen
Marko Äijö

40 vuotta
Matti Aho
Jarmo Ylikoivula
Harri Salo
Jarmo Harju
Jarmo Viljanen
Lasse Vuorenmaa

40 vuotta. Jarmo Ylikoivula (vas.), Jarmo Viljanen, Jarmo Harju ja Harri Salo. 
Kuvasta puuttuvat Lasse Vuorenmaa ja Matti Aho.
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Tässä ryhmässä on yhteensä 770 vuotta kokemusta ja työssäolovuosien keskiarvo on 25 vuotta.
- Juha Tervala -

10 v. Ismo Hämäläinen (vas.) ja Tero Luoto. 
Kuvasta puuttuvat Elias Ojalehto 
ja Juha Kekki.

20 v. Tatu Kitinoja (vas.), Matti Uotila, Antti Mikkola, Rainier Koivunen, Juha Kuusisto, Tero Tampio, 
Petri Järvinen, Rami Kanerva ja Markku Hujo. Kuvasta puuttuvat Markus Paulaniemi ja Reijo Mauri).
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PÄÄSTÖMITTAUKSET
TEKSTI: VILJA PYLSY | KUVAT: HUGO WIHERSAARI

Käytönaikaiset päästömittaukset alkavat vuoden alusta
Liikkuvia työkoneita koskeva uusin pako-
kaasumääräys nimeltään Stage V on astu-
massa voimaan kahdessa erässä. Vuoden 
2019 alusta päästörajat koskevat teholtaan 
alle 56 kilowatin ja yli 130 kilowatin tehoisia 
moottoreita. Vuoden 2020 alusta mukaan tu-
levat myös 56–130 kilowatin moottorit. 

Päästölainsäädäntö ohjaa merkittävästi moot-
toreiden kehitystä ja kehitystyötä.

– Säännellyistä päästöistä ympäristölle ja 
terveydelle haitallisimpia ovat pienhiukkaset 
ja typen oksidit. Näiden osuus moottoreissam-
me on vähentynyt ratkaisevasti. Ainakin kuor-
ma-auto- ja työkonepuolella tiukka päästölain-
säädäntö ja kehitystyö on pitänyt huolen siitä, 
että mielikuvat savuttavista ja suuripäästöisis-
tä dieselmoottoreista voidaan unohtaa, tyyppi- 
hyväksyntäpäällikkö Pirjo Laurila kertoo.

Tällä hetkellä kaikille Euroopan unionin 
moottorivalmistajille on käynnissä pakollinen 
monitorointijakso Stage V:n suhteen.   

Työkoneiden ja moottoreiden päästöjä mita-
taan pääosin laboratorio-olosuhteissa. Labora-
toriolaitteistoilla saadaan tarkkoja mittauksia, 
mutta kentällä on olosuhteiden muutoksen ja 
ajokäyttäytymisen takia päästörajoihin lisättä-
vä marginaalia. Tulevien päästölainsäädäntöjen 
marginaalien selvittämiseksi Euroopan unioni 
on käytännössä ulkoistanut moottorivalmista-
jat keräämään myös koneiden käytön aikaisten 
päästöjen mittausdataa. 

– Tämä on meille lainsäädännön sanelema 
työ. Me toimitamme tulokset Traficomille ja  
Traficom taas Euroopan komissiolle. Datan pe-
rusteella saadaan osviittaa siitä, millaisiin suo-
ritustasoihin Stage V -koneet oikeasti pystyvät, 
kertoo työkoneiden käytön aikaisten päästöjen 
mittausprojektissa toimiva projektimanageri 
Hugo Wihersaari.

ISM workshopin väki. Osallistujia Linnavuoresta, Suolahdesta, Marktoberdorfista ja Duluthista. AP49:llä varustettu MF 6718 S PTO-testissä.

Elias selvittämässä datan keräämiseen 
liittyviä ongelmia.

Projektin tavoitteena on moottoreiden käy-
tön aikaisten kaasumaisten päästöjen mittaa-
minen. Projektissa taustalla on elinkaariajatte-
lu, jossa testataan yhdeksää uutta ja yhdeksää 
vanhaa moottoria.

Elias Koskela toimii Hugo Wihersaaren kans-
sa Linnavuoressa In-Service Monitoring –projek-
tissa, jota Pirjo Laurila ohjaa. Projektissa teh-
dään vahvaa yhteistyötä Fendtin tuotekehityk-
sen kanssa. Suolahden ja Beauvais’n tuoteke-
hityksosastot toimivat myös projektin tukiorga-
nisaatioina.  

”Oikeissa peltotöissä”

Vaikka henkilöautopuolella Volkswagenin 
taannoisella päästöhuijauksella oli negatiivis-
ta vaikutusta kaikkien dieselmoottoreiden ima-
goon, Wihersaari löytää hyvää siitä, että huijaus 
nopeutti osaltaan käytön aikaisten päästöjen 
mittausta komissiotasolta johdettuna. 
Henkilöautoilla tällainen mittaus on tullut 
pakolliseksi kaikkien uusien autojen kohdalla 
osana tyyppihyväksyntää.

AGCO Powerilla käytön aikaisten päästö-
jen mittaukset suoritetaan maastossa, ”oikeis-
sa peltotöissä” traktoriin asennettavalla pääs-
töjenmittausjärjestelmällä. Järjestelmä sijait-
see pääosin traktorin etunostolaitteeseen kiin-
nitettävässä ”kauhassa”, jossa ovat muun muas-
sa kaasuanalysaattorit, generaattori ja akku.  
Pakoputken loppupää on korvattu pakokaasun-
massavirtamittarilla, josta näyte viedään läm-
mitettyä linjaa pitkin kauhassa oleville mitta-
laitteille. Mittalaitteisto on Fendtin tuotekehi-
tyksen omistama. 

Projektissa tullaan mittaamaan 9 + 9 trakto-
rin päästöt, joissa on eri tuntikertymiä maksimi-
tehosta riippuen. 

Wihersaaren mukaan erityisesti elinkaaren 
loppupäässä olevia traktoreita on haastava löy-
tää. Niiltä vaaditaan korkeita moottorin vuosit-
taisia tuntimääräkertymiä ja tiedossa olevaa 
huoltohistoriaa.

Päästöjä aletaan mittaamaan vuonna 2020  
ja mittauksia jatketaan seuraavat viisi vuotta. 
Vuoden 2024 loppuun mennessä työn on oltava 
valmis ja raportoituna Traficomille.

Hugo Wihersaaren mukaan projektin kannal-
ta tärkeintä on seurata, että laboratoriossa teh-
tävä työ heijastuu kentälle asti.

– Tämä on tarkka tapa tehdä mittaus, mutta 
vastaavaa analyysiä voisi tehdä myös pilvipalve-
lun kautta anturidatan perusteella. Etäseuran-
nan kautta dataa on mahdollista kerätä huomat-
tavasti enemmän, useammasta yksilöstä ja mo-
nipuolisemmin eri käyttötilanteissa, mutta täl-
löin hinta maksetaan datan heikompana laatu-
na. Pilvipalvelun kautta olisi kuitenkin mahdol-
lista esimerkiksi selvittää, ovatko päästöt kasva-
neet joissakin yksilöissä tai alueellisesti esimer-
kiksi heikon polttoainelaadun takia. Tämän jäl-
keen tarvittaessa voitaisi mennä paikan pääl-
le suorittamaan tarkempi mittaus ja varmista-
maan havainnot. Mittaaminen on vielä kovin 
kallista, sillä se maksaa toistakymmentätuhatta 
euroa yhdeltä mittauskerralta, Wihersaari vink-
kaa tulevaisuudesta.
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Tuotekehityksen henkilömäärä on 
kasvanut tasaisesti viime vuosina ja 
toimistojen tilantarpeen kasvaessa 
myös henkilöstöltä on tullut palau-
tetta tilanteesta. 

Vuoden 2017 aikana toteutet-
tiin tuotekehityksen rakennuksen  
tiloissa mittava remontti, jolloin 
kaikki pintamateriaalit ja ikkunat 
uusittiin. Samalla kalusteet päivi-
tettiin nykyaikaan. 

Edelleen osa tuotekehityksestä sijait-
see Vuorenhovilla ja yhä enemmän on 
kaivattu henkilöstöä samoihin tiloihin. 
Varsinkin nyt, kun AP3000 on edennyt 
kiivaaseen testivaiheeseen, olisi tehok-
kaampaa, jos moottorin suunnittelu 
olisi lähempänä testitiloja. Tämä tuli 
esille myös vuoden 2019 henkilöstöky-
selyssä. Hyvät työolosuhteet edistävät 
työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

Kesällä 2019 tuotekehityksessä 
pohdittiin miten tilaratkaisun haastei-
siin pystyttäisiin vastaamaan. Loppu-

tuloksena oli suunnitelma, jonka mu-
kaisesti lisätiloja rakennetaan tuote-
kehityksen välittömään läheisyyteen 
vuokrattavien tilaratkaisujen avulla. 
Tilaratkaisut toimittaa Adapteo Oy,  
joka on toimittanut vastaavia ratkaisu-
ja myös Suolahteen Valtralle. Tilojen  
vuokraukseen päädyttiin muunnelta-
vuuden ja laajennettavuuden perus-
teella.

Toteutettavat ratkaisut käsittävät 
kaksi erillista rakennusta. Jo käytössä 
on sosiaalitila, joka on tarkoitettu tuo-
tekehityksen toimihenkilöille. Miehille 
ja naisille on omat erilliset tilat,  jotka 
käsittävät pukuhuoneet, suihkutilat ja 
pienen taukotilan. Tämä rakennus si-
jaitsee tuotekehityksen ja 2-hallin vä-
limaastossa.

Toinen tilaratkaisu on rakenteilla 
tuotekehityksen takapihalle kahteen 
kerrokseen. Tähän tilaan tulee toimis-
toja noin 30 henkilölle sekä kauan kai-
vattu erillinen taukotila. Legendaari-
set käytäväkahvit jäävät tämän myötä 
historian kirjoihin. Toimistotilasta saa-
daan kävelysillan kautta suora yhteys 
nykyisen tuotekehityksen toiseen ker-
rokseen. Alakertaan tulee myös oma 
sisäänkäynti.

Tilaratkaisut valmistuvat kuluvan 
joulukuun aikana ja tavoitteena on 
saada tarvittavat muutot tehtyä jou-
luun mennessä. Näin tuotekehitys 
pääsee aloittamaan uuden vuoden ja 
uudet haasteet yhtenäisenä tiiminä 
myös tilaratkaisujen puolesta.

Tuotekehityksen 
tilatarve ratkaistu

1-hallin karkaisu-uunin suuluukulta tulee savua, kun uunia 
panostetaan ja puretaan. Koko hallin ilmanvaihto uusi-
taan, koska nykyisellä ilmanvaihdolla ei pystytä poista-
maan riittävän tehokkaasti erilaisia haittoja, joista yhtenä 
esimerkkinä on lämpökäsittelystä johtuvat savu- ja haju-
haitat. Kuvassa karkaisu-uunien vieressä valvoja Olli Ääri.

Ilmanvaihtoon 
kohennusta
ja wc-tiloja kuntoon

TEKSTI: KARI AALTONEN, 

JANNE OJALA, PASI OKSANEN

1-hallin ilmanvaihtoremontti sekä 1- ja 4-hallien wc-tilojen 
kunnostustyöt alkoivat marraskuun alussa. 

Kunnostustöiden yhteydessä 1-hallin työkaluvaraston ja 4-hal-
lin putkiosaston alakertojen wc-tiloihin uusitaan putket ja  
tehdään täysremontit. Edellä mainittujen wc-tilojen valurau-
taputkistot ovat tulleet tiensä päähän ja aiheuttaneet tukok-
sia. Yksi 1-hallin vessoista on ollut tämän takia käyttökiellossa. 

Ilmanvaihtoremontti

Koko 1-hallin ilmanvaihto uusitaan, koska nykyisellä ilman- 
vaihdolla ei pystytä poistamaan riittävän tehokkaasti erilaisia 
haittoja, joista yhtenä esimerkkinä on lämpökäsittelystä johtu-
vat savu- ja hajuhaitat. 

Korjaus aiemmin tiedotettuun aikatauluun: Ilmanvaihto-
remontin ensimmäisessä vaiheessa lämpökäsittelyn päähän 
asennetaan uusi poistopuhallin. Ensimmäinen vaihe on val-
mis alkuvuodesta 2020. Toisessa vaiheessa halliin lisätään uusi  
tuloilmakone ja poistopuhallin. Toinen vaihe on valmis alku-
vuodesta 2021.

TEKSTI JA KUVA: VILJA PYLSY
REMONTTIUUTISIA
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AGRITECHNICA-MESSUT

AGCO Power herätti kiinnostusta
AGRITECHNICA 2019 -näyttelyssä
Tämänkertaisessa AGRITECHNICASSA, Hanno-
verissa, 10.-16. marraskuuta, AGCO Powerin 
näyttelyosaston porukka koostui suurelta  
osaltaan ensikertalaisista. Viikon edustushom-
ma hoidettiin tyylillä ja hyvällä mielellä. 

AGCO Powerilla oli näytillä kolme moottoria eli 
4.9L mild-hybridri konseptimoottori e-turbolla, 
7.4L Stage V -moottori EAT-paketilla ja vielä teh-
daskunnostettu 49CWA-4V Valtra N142. 

Varsinkin meidän hybridikonseptimme herätti 
aitoa ja tervettä mielenkiintoa sekä asiakaskun-
nassa että kilpailijoissa. Selkeästi oli nähtävissä,  
että meillä oli näytillä toimiva konsepti. 

Valtran näyttelyosastolla oli meidän standar-
digeneraattorimme esillä erinomaisessa paikas-
sa, niin että jatkuvasti riitti kyselijöitä ja uteliaita 
katselemassa VG90 -generaattoria. Markkinoin-
tityömme jakaantui sekä ulkoisten asiakkaiden 

että sisäisten (Valtran oma henkilöstö ja edusta-
jat) asiakkaiden opastamiseen eli saimme näin 
kontaktipintaa usemmalle kuin yhdelle tasolle. 

Tiukasta aikataulusta huolimatta yhdes-
sä työskennellen me saimme kaikki moottorit 
ajoissa paikalle ja myös hyvässä kunnossa, mi-
kä on avain näyttelyn onnistumiselle. Meillä oli 
siis aihetta jopa pieneen ylpeyteen. Suuret kii-
tokset kaikille projektiin osallistujille!

TEKSTI JA KUVAT: JARMO TUORILA

Fendt 314 Vario voitti ”Vuoden Traktori” -tittelin 
keskikokoisten traktoreiden sarjassa Agritechnica-
maatalouskonemessuilla Saksassa. Fendt 300-
sarjan voimanlähteenä on 4,4 litrainen Linna- 
vuoren moottori. Kuvassa AGCO Powerin tiimistä 
Juha-Pekka Paananen (vas.), Ville Östring, Juha 
Tervala, Alexander Duray, Jarno Ratia, Aleksi Tam-
mentie ja Jarmo Tuorila.

AGCO Powerin messuosastolla. Kuva osa messuilla töissä olleista Marko Pinola (vas.), Tapani Katila, Alexander Duray, messuemäntä Laura Zumbrin, 
Juha-Pekka Paananen, Andrzej Jamrozinski, Ville Östring ja Jarmo Tuorila. 

Valtran näyttelyalueella oleva standardi-
generaattori oli hyvin esillä ja herätti kävijöiden 
kiinnostusta.

Massey Ferguson näytti omanlaisensa 
tulevaisuuden vison eli MF NEXT traktori-
konseptin.
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APS 
– AJANKOHTAISTA

Useimmilla meistä on kädet täynnä töitä omalla 
työalueellamme ja/tai StreamLINe-hankkeem-
me parissa. Jälkimmäiseen liittyen ovat kaikki 
varmasti havainneet rakennus-ja aluemuutoksia 
6-hallin ympäristössä. 6-hallissa työskentelevät 
ovat myös nähneet tai kuulleet muita enemmän 
rakentamisen aiheuttamia muutoskuvioita sekä 
yleisesti, mutta myös koekäytön ja maalaamon 
uudistamisen osalta.

Siirretäänkö laitteet vain toiseen halliin 
vai tapahtuuko muita muutoksia?

Hankkeen konkreettisesta etenemisestä kirjoi-
tetaan enemmän muilla tämän lehden sivuilla. 
Haluan kuitenkin nostaa esiin sen, että tämän 
haastavan hankkeen toteutuessa meidän on 
tehtävä työtä senkin eteen, että saamme nos-
tettua myös toiminnan uudelle tasolle.

Strategian vuositavoitteiden 
tuomat muutokset

Ensi vuoden tavoitteita ja niiden jalkauttamista 
koskeva johtoryhmän strategiatyö on tätä kir-

joittaessa vahvasti vauhdissa. Läpimurtotavoit-
teistamme ainakin virheetön laatu, tuotekus-
tannusten vähentäminen ja henkilöstöön liit-
tyen sujuvan työn edistäminen, ne tulevat en-
si vuonna linkittymään vahvasti tasonnoston  
aikaansaamiseen ja 6-hallin toimintatapojen 
uudistamiseen.

Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen

Toiminnan tasonnostoon liittyvä kehitys- 
hanke koko tilaus-toimitus -prosessin kehittä-
miseksi on käynnistetty. Päämääränä on, että  
kokonaisketjun läpinäkyvyys ja sen osa-aluei- 
den väliset suhteet parantuisivat ja että suun- 
nitelmallisuus ja toiminta olisivat parem- 
min ennakoituja ja hallittuja.

Unohtaa ei pidä myöskään
• parempaan puhtaustasoon 
• ergonomiaan
• kerralla valmista tekemiseen
• uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja 
• työn helpottamiseen liittyviä eri osa-
  alueiden hankkeita.

Koska työtä ja tekemistä riittää näissä ja 
muissa haasteissa, niin esitänkin joululahjatoi-
veena, että kaikki sitoutuisimme ja antaisimme 
tukea tähän yhteiseen merkittävään hankkee-
seemme. Tavoitteenamme on, että mahdolli-
simman moni pääsisi osallistumaan kehittämi-
seen, joten olkaa avoimia ja antakaa hyviä nä-
kökulmia aina tilaisuuden tullen!

1-hallissa hyvä kehitysvaihde päällä

Haluan tässä yhteydessä nostaa esiin myös 1- 
hallin siisteyden, järjestyksen, standardisoinnin 
ja ohjeistusten kehittämisen. On ollut ilo havai-
ta, miten kehitystä on viety työntekijöiden toi-
mesta selkeästi eteenpäin. Yksi vierailijaporukka 
totesikin, että hammaspyörävalmistuksen alue 
ja työpisteet vaikuttavat siltä, että kaikki koneis-
tusmaailman synkkyyteen liittyvät ennakkokä-
sitykset ovat virheellisiä, sillä työympäristö tääl-
lä on järjestyksessä, siistiä ja turvallisen oloista.

Kiitokset koko henkilöstölle 
yhdessä kehittämisestä ja 
LOISTAVAA JOULUN ODOTUSTA! 

Mika Siukola

LAATUNURKKA

Laadukas tekeminen – mitä se on? 
Tätä olen taas viime aikoina pohtinut 
käydessäni kaikilla AGCO Powerin moot-
toritehtailla. Yhtä oikeaa vastausta ei ole, 
mutta ajattelen, että se on tavoitteellis-
ta tekemistä kohti asiakasodotuksia. Se 
on myös mitä suurimmassa määrin asen-
netta. Se on myös tiimityötä, jossa ei ole 
ulkopuolisia.

Tämä on ajankohtaista nyt, kun taas 
asetamme tavoitteita ensi vuodelle ja 
mietimme jatkuvasti nousevia asiakas- 
odotuksia. Se mikä oli eilen riittävää, 
ei välttämättä sitä huomenna ole.

 Jokainen voi miettiä näitä ja arvioida 
onnistumistaan, että tuliko asiakas – 
sisäinen tai ulkoinen – tyytyväiseksi eli 
onko oma tuotos laadukas. 

Usein laadukkaaseen lopputulokseen 
pääseminen ei ole muista tärkeistä tavoit-
teista pois, vaikka vaatii usein pienen lisä-
panostuksen. Siksi tässä asenne on tär-
keä, jotta tämä ’extramaili’ tulee juostua. 

Jokainen voi ja itse asiassa pitääkin 
omalla panoksellaan vaikuttaa tuotteen 
tai palvelun laatuun, sillä laatuorgani-
saation rooli on auttaa ja mahdollistaa 
laadukas tekeminen ja olla siten osana  
tätä globaalia tiimiä, joka suunnittelee, 
valmistaa ja huoltaa vähintään asiakas- 
odotukset täyttäviä voimalaiteratkaisuja.

Toivotan kaikille oikein 
LAADUKASTA JA RENTOUTTAVAA 
JOULUN AIKAA! 

Jukka Vappula 

TEKSTI: JUKKA VAPPULA | KUVA: JARMO TUORILA
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Vahva kumppanuus

Ronaldo Diotto on monen 
mielestä alansa todellinen 
kovan luokan konkari. Hänellä 
on teollisuudesta 20 vuoden 
kokemus. Miehen henkilöhis-
toriasta löytyy myös toimin-
ta yliopistoprofessorina, ope-
tusaineinaan tuotannon joh-
taminen ja logistiikka. Koulu-
tukseltaan Diotto on tuotan-
non ja logistiikan maisteri se-
kä tekniikan tohtori. 

Noin 12 vuotta sitten Ronal-
do löysi AGCOn. 

– Suoritin jatko-opintoja ja 
niissä yhteyksissä tapasin ys-
tävän, joka oli aiemmin työs-
kennellyt Valtrassa. Hänen 
avullaan järjestyi työhaastat-
telu Brasilian AGCO Poweriin. 
Haastattelija oli legendaarinen 
Tosiharu Arai. Neljän työhaas-
tattelun jälkeen minut palkat-
tiin, kertoo Diotto.

Brasilian tehtaalla Ronaldo, tämä kokenut valmistus- ja logistiik-
ka-ammattilainen, on sitoutunut vahvasti tavoitteisiin ja jatkuvaan  
parantamiseen. Hän vastasi yli kymmenen vuoden ajan AGCO Poweris-
sa muun muassa tehtaanlaajennuksesta ja saattoi näin 10 000 mootto-
rin tehtaan 30 000 moottorin tehtaaksi. Erilaisten päällikkyyksien jäl-
keen Diotto eteni tehtaan operatiiviseksi johtajaksi ja tällä hetkellä hän 
toimii AGCO Canoas-tehtaan johtajana.  

– Toivon, että AGCO Powerista tulee maailmanluokan esimerkki  
dieselmoottoreiden ja uuden teknologian moottoreiden valmistajana, 
sanoo Ronaldo Diotto. 

Kiinan Changzhoussa ja Brasilian Mogissa sijaitsevat AGCO Powerin  
moottoritehtaat tunnetaan Linnavuoressa ja Tesomalla jo varsin hyvin. 
Niistä vastaavat tehtaanjohtajat raportoivat Linnavuoreen toimitus- 
johtaja Juha Tervalallle.

Mutta miten hyvin tunnemme paikallisesti tehtaita vetävät henki-
löt, heidät, joista jokainen on aloittanut työnsä moottorivalmistuksen  
vaatimattomilta portailta, mutta edennyt osaamisensa ja ominaisuuk-
siensa vuoksi nopeasti, askel askeleelta aina vaativampiin tehtäviin?  
Suuressa konsernissa mahdollisuudet ovat suuret.

Kaikkien ohessa esiteltävien miesten moottorivalmistuksessa hankki-
mat taidot sekä heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa ja kyvykkyyten-
sä on huomioitu koko konsernitasolla. 

Heidän tehtäväkenttänsä ovat nyt moottorituotantoa laajemmat ja 
merkittävästi aikaisempaa vaativammat. He ovat ja haluavatkin olla esi-
merkkeinä monien mahdollisuuksien ”työmatkasta”. 

Saammeko esitellä!

Saammeko esitellä, hän on Ricardo Huhtala

Saammeko esitellä, hän on Ronaldo Diotto

Viimeisen 10 vuoden aikana Ricardo Huhtala ja Ronaldo Diotto ovat 
olleet yhdessä vastuussa tuotannon, laadun sekä uuden teknologian  
kasvusta SA:n AGCO Powerissa. Tehtaassa on valmistettu yli 200 000 
kappaletta mekaanisia ja elektronisia moottoreita, jotka ovat nyt moot-
toreina kaikissa Valtran ja Massey Fergusonin traktoreissa. Tästä eteen-
päin he jakavat kaikki AGCO Powerin kokemukset ja hyvät käytännöt 
Mogi das Cruzesin ja Canoasin tehtailla.

Ricardo Huhtala, jos kuka, on nähnyt linnavuorelaisen mallin mukaisen 
moottorituotannon kehityksen todella perusteellisesti. Hänen työhistorian-
sa moottoreiden parissa on nimittäin alkanut Brasiliassa jo vuonna 1993  
Valmetilla. 

Taustallaan Ricardolla on laaja koulutus. Hän on valmistunut muun muas-
sa luonnontieteiden maisteriksi, pääaineenaan polttoaineet. Lisäksi hänelle 
on tuotantotekniikasta MBA-tutkinto. 

Etelä-Amerikan AGCO Powerilla eli Brasilian tehtaassa Huhtala työs-
kenteli projektipäällikkönä vuosina 2004-06. AGCOn pääjohtajan sekä 
johtoryhmän erityisavustajana hän toimi vuodet 2006 ja 2007 ja siirtyi sen 
jälkeen johtajaksi AGCO Power SA:aan. Vuodesta 2017 Ricardo Huhtala on 
toiminut AGCOn koko Mogin tehtaan operatiivisena johtajana.

Ricardo ei ole vain tuloslähtöinen ja intohimoinen joukkuepelaaja, vaan 
myös innostava perfektionisti. Hän on myös ennakoiva ja monitaitoinen 
henkilö. 

Huhtalalla on kokemusta työskentelystä useissa AGCOn tehtaissa, myös 
mittava kokemus eri hankkeiden ja yksiköiden johtamisesta. Nyt hän haluaa 
antaa koko tietotaitonsa Mogi das Cruzes-tehtaalle ja siellä tehtävien trakto-
reiden, sokeriruokopuimureiden ja ruiskujen kokoamistoimille.  

Nuorille agcolaisille Ricardo Huhtala lähettää terveisensä:
– Jos olet halukas kasvamaan tulevaisuudessa, rakenna itsellesi 

vankka perusta työelämässä. Tee se parantamalla jatkuvasti asennettasi,  
tietojasi ja taitojasi. 
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AGCO on maailmanlaajuinen konserni. Sen kautta ja myötävaikutuksella AGCO Powerissa Linna-
vuoressa tehdyt moottorit ovat levinneet lähes kaikille maailman laidoille. 
Moottoriviennin lisäksi myös AGCO Power Oy:tä voidaan kutsua vahvasti maailmalle laajentuneek-
si. Tuotannolliset AP-siivet ovat nimittäin levittäytyneet – kuten useimmat tietävät – Suomen lisäksi  
sekä Aasiaan että eteläiseen Amerikkaan. 

Linnavuorelaisten koulutusta Changzhoussa 
helmikuussa 2011.

 William Yang (vas.) ja Allen Zhang.

Vanhempi laatupäällikkö William Yang (toinen 
vasemmalta) AGCO Power Changzhoussa 2018.

Saammeko esitellä, 
hän on Allen Zhang 

Changzhoun traktorien ja moottorien tuotan-
totiimit on yhdistetty. Samassa yhteydessä  
Allen Zhang aloitti Changzhoun tehtaan van-
hempana tuotantopäällikkönä. Hän vastaa  
tehtaan tuotannosta, mukaan lukien traktorit ja 
moottorit sekä voimansiirrot. 

Allen Zhang raportoi suoraan Kiinan tuotan-
tojohtaja Wenrong Fangille sekä matriisissa 
AGCO Powerin tuotantojohtajalle Harri Rupo-
selle. 

Aikaisemmin Allen toimi johtajana AGCO  
Powerin Changzhoun moottorituotannossa. 
Hän tuli AGCO Poweriin tuotantopäälliköksi 
tammikuussa 2011. 

AGCO Powerin Kiinan moottoritehtaan pe-
rustamiseen liittyen Allen työskenteli tiiviissä 
yhteistyössä Harri Ruposen ja Harri Hintikan 
kanssa. Samalla hän sai tehokasta SISU-diesel-
moottorikoulutusta muun muassa Tero Ten- 
holta, Olli-Pekka Poutalalta, Janne Saksalalta 
ja Ville Paloselta.  

Kokonaisuudessaan Allen Zhangilla on yli 16 
vuoden kokemus tuotannon johtamisesta ja yli 
kuuden vuoden kokemus tuotantotekniikan ke-
hityksen johtamisesta. Uransa Allen Zhang aloit-
ti kunnossapidon johtotehtävissä. Niinä aikoina 
hän kertoo päässeensä käyttämään monenlai-
sia   työhön liittyviä ongelmanratkaisufilosofioita. 

– Haluan ylläpitää jatkuvaa parantamista 
AGCOn Changzhoun tuotantojärjestelmissä ja 
toimia yhdessä koko tiimin kanssa korkean laa-
dun ja tehokkuuden tavoitteiden saavuttamisek-
si niin traktoreille, moottoreille kuin AGCO Po-
wer -dieselgeneraattoreille, toteaa Allen Zhang. 

Saammeko esitellä, 
hän on William Yang

– Minulle on ollut suuri onni, että olen voi-
nut työskennellä AGCO Powerissa, missä olen 
päässyt kokemaan ja kokeilemaan useita eri-
laisia ja tärkeitä työrooleja. Se on epätavallista 
muissa yrityksissä. Näin toteaa William Yang, 
joka nimitettiin viime kesänä Changzhoun 
tehtaan vanhemmaksi laatupäälliköksi, vas-
tuualueenaan moottori- ja traktoritoiminnot.

Williamin mukaan AGCO Power on onnis-
tunut siirtämään lahjakkaita ihmisiään aina  
uusiin ja haastaviin tehtäviin. 

Ennen AGCOlle tuloaan, työskenneltyään 
LG:ssa, General Electricilla ja Bosch Dieselillä, 
William oli ehtinyt hankkia yli 14 vuotta työ-
kokemusta tuotantotekniikasta, toimittaja- 
laadusta ja NPI-projekteista.  

AGCO Powerin moottoritehtaaseen Wil-
liam tuli vuonna 2016. Hän aloitti uransa 
laatupäällikkönä, vastasi lisäksi vuonna 2018 
sylinteriryhmien koneistuslinjan projektista, 
sitten sai vastuulleen myös kaupallisia tehtä-
viä ja nyt hän kantaa vastuun laadusta sekä 
moottori- että traktorituotannon vanhempa-
na laatupäällikkönä.  

– AGCO Power Changzhou on omaksu-
nut AGCOn parhaat käytännöt siitä, kuinka 
kehitystyötä tehdään luottamalla ihmisiin ja 
suuntaamalla tiiminä menestyksekkäästi pa-
rempaan suorituskykyyn. Tämä tapahtuu Lin-
navuoren päätehtaan tuella. Vaikka nykyisin 
vastuullani on traktoritehtaan laatu, tiedän, 
että juuri AGCO Powerin menestystarina oh-
jaa minut tulevaisuudessa oikeaan suuntaan, 
sanoo William Yang. 
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Työn ja työelämän murros ovat tänä 
päivänä esillä paljon. Työstä suoriu-
tuminen vaatii muutakin kuin hyvää  
terveyttä silloin, kun työelämässä ta-
pahtuu paljon muutoksia. 

Työtä muuttavat tällä hetkellä esimer- 
kiksi asiakkaiden muuttuvat vaatimukset, 
digitalisaatio ja teknologian nopea kehit-
tyminen. Välillä vauhti on niin huimaa,  
että tulevaa on hankala, ellei mahdoton 
ennustaa.

Toisaalta muutoksia työhön tuovat 
myös uudet työtavat ja tuotteet. Lisäksi 
lomautukset ja yt-neuvottelut ovat toisi-
naan osa työelämää.

Työeläkevakuutusyhtiö Varma mää-
rittelee työkyvyn yksilön kyvyksi vasta-
ta työn vaatimuksiin. Jos työkyky hei-

kentyy, seuraukset voivat näkyä esimer-
kiksi työn sujumattomuutena ja sairaus-
poissaoloina.

Uteliaisuus uutta kohtaan 
on hyvä alku

Mutta miten huolehtia työkyvystä, jos vaa-
timukset ovat jatkuvassa muutoksessa?

Asiakkuuspäällikkö Johanna Aho-
nen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta  
kertoo, että uteliaisuus uutta kohtaan on 
hyvä alku. Muutos ei suinkaan ole uhka, 
vaan mahdollisuus tehdä asioita entistä 
paremmin. Omaa osaamista ja taitoja voi 
kehittää työuran kaikissa vaiheissa.

Ahonen kannustaa olemaan rohkea.  
Työntekijä voi olla aktiivisesti mukana ke-
hittämässä omaa työtään ja aina kannat-

TERVEYDEKSI

Miten ylläpitää työkykyä työelämän murroksessa?

Miten pitää yllä
terveyttä 
muutostilanteessa?

 

Tavallisesti työ rytmittää perheen arkea. Joskus arkeen 
voi tulla odottamattomia muutoksia, jos työ päättyy 
tai keskeytyy yllättäen esimerkiksi lomautuksen takia.  
Silloin arki pitää suunnitella uudelleen. 

Yllättävä asiat aiheuttavat usein shokkireaktion,  
johon voi liittyä tapahtuneen kieltäminen tai tunne  
siitä, että tapahtunutta on vaikea uskoa todeksi.  
Kriisin osuessa omalle kohdalle kannattaa keskittää 
voimavarat perusasioihin eli itsestä ja läheisistä ihmi-
sistä huolehtimiseen.

Ei kannata jäädä pohtimaan asioita yksin tai pakot-
taa itseään jatkamaan niin kuin mitään ei olisi tapah-
tunut. Äkillinen muutos voi aiheuttaa ahdistusta tai  
masennusta. Perheen ja lähipiirin tuki onkin tällöin 
korvaamaton apu. Keskustelu läheisten kanssa voi aut-
taa tapahtuneen käsittelyssä. 

Hyvinvointi rakentuu levosta, liikunnasta ja ravin-
nosta sekä henkisesti energiasta. Myönteinen ajattelu 
lisää mielen hyvinvointia.

Jokaisella on omat keinonsa rentoutumiseen ja 
oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Hyviä keinoja voi-
vat olla esimerkiksi luonnossa liikkuminen, liikunta ja  
musiikki. Esimerkiksi päihteet eivät ole kriisin sattues-
sa hyviä keinoja rentoutumiseen.

 

Lähteet: Terveystalo, Mehiläinen

VOI HYVIN!
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Entä jos ottaisin valon irti vapaastani?

Voiko lomautuksesta löytää jotain hyvää, sitä 
mietti ystävä, joka sai äskettäin kuulla edes-
sä olevasta pakkovapaasta. Uutiset kertovat, 
että lomautus uhkaa Suomessa tällä hetkel-
lä tuhansia. 

Ystävämies kertoi ensin murehtuneensa, ja vähän 
suuttuneensakin lomautusuutisen kuultuaan. 
Sitten hän sanoi päättäneensä vaihtaa asennetta. 

Hän päätti kaivaa itsestään esiin paremman 
mielen ja ottaa käyttöön optimistisemmat näkö-
alat. Mies oli lukenut tutkimuksesta, joka mukaan 
pessimismi on sama, kuin rokottaisi itsensä sai-
raaksi. Hän tunnisti tuon asenteen omakseen.

Mitä sitten voi ihminen tehdä, 
jotta hän hankalassakin elämän-
vaiheessa pystyisi näkemään va-
loa? Asiantuntijoiden mukaan pes-
simistisen piirteen poisoppiminen ei 
ole ihan yksinkertainen eikä helppo 
asia. Se ei ole kuitenkaan tehtävä-
nä mahdoton. Työläs se saattaa olla.

. . .
Kerran, omana mustana hetkenäni, kuulin lähim-
mäiseltäni kysymyksen siitä, mikä on pessimistin 
ja optimistin ero. Se on kuulemma se, kun pes-
simisti sanoo, että tämän huonommin asiat ei-
vät voi enää olla. Ja optimisti vastaa, että kyllä 
voi!  Kukapa tuollainen optimisti haluaisi olla. Ei 
kukaan. 

Onko lasisi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi,  
siinä on se kysymys. 

Keskustelut mielen ammattilaisen kanssa  
antoivat muutamia täkyjä matkalaisille, jot-
ka juuri nyt näkevät työelämän murroksen vain 
mustaa huokuvana kuiluna ja tyhjyyttä ammot-
tavana aukkona. 

Mielen ammattilainen kannustaa tunnista-
maan mahdollisen uhriutumisen. Hän kehot-
taa astumaan pois uhrikartanosta. Hän kannus-
taa katsomaan enemmän ulos kuin sisään päin. 
Hän tietää, että jopa taloushuolia pystyy keven-
tämään menemällä esimerkiksi pankkiin neuvot-

telemaan. Hän tarjoilee alla muu-
tamia kysymyksiä itselle esitettä-
väksi. Tässä niistä jokunen:

Onko kotonani tai lähiympä-
ristössäni joku, joka ilahtuisi sii-
tä, että minulla on kerrankin ai-
kaa hänelle. Aikaa leikkiä. Tai ai-
kaa yhdessä ulkoilla. Tai, josko 
nyt sais olla vaan. Tai oisko nyt 
paikallaan tehdä muutama apu-

työ lähimmäiselle. Tai rakastaa aivan arkenakin. 
Tai lukea. Tai kuunnella rauhassa kaikki ne bii-
sit. Tai kutsua kylään. Tai käydä itse kylässä. Tai 
katsoa kaikki lempisarjan tuotantokaudet. Tai 
korjata ne kolot ja repeämät, jotka ovat odotta-
neet jo vuosia paikkaajaansa. Mitä jos kerrankin  
vahvistaisin kielitaitoani. Jos siis ottaisinkin ilon 
irti tästä vapaasta. 

Valitsenko mustan vai valkoisen, yön vai päivän?

TEKSTI: ULLA AURIO | KUVA: PIXABAY

taa kysyä, jos joku työssä on epäselvää tai 
tarvitsee apua esimerkiksi oman osaami-
sen kehittämiseen.

Omasta työkyvyn huolehtimisesta  
puhuttaessa Ahonen nostaa esille ensim-
mäisenä palautumistaidot. Hänen mu-
kaansa riittävä uni on keskeinen jaksami-
sen pilari. Myös ajankäyttöä ja asioiden 
priorisointia kannattaa pysähtyä miet-
timään esimerkiksi yhdessä esimiehen 
kanssa: Mitkä asiat ovat oikeasti tärkeim-
piä, ja voiko jostain karsia?

Shakespearen sanoin: ”Ei ole mitään, joka olisi joko hyvää tai 
pahaa, mutta sen ajatteleminen tekee siitä sellaisen.”

Työssä ja muussa elämässä jaksamis-
ta edistää se, kun arjen perusasiat ovat 
kunnossa. Muutoksista selviytymisen ei  
kuitenkaan kuulu olla yksin työntekijän 
harteilla. Vastuu jaksamisesta on työpai-
kalla yhteinen. Esimiestuki, osaamisen 
varmistaminen ja selkeät yhteiset tavoit-
teet ovatkin Ahosen mukaan yksi tärkeä 
osa muuttuvaa työelämää.

Tukea pitäisi olla tarjolla jokapäiväi- 
sessä arjessa, eikä vain silloin, kun jaksa-
minen on koetuksella. Tuki siivittää parem-
piin suorituksiin. Jos tilanne on ehtinyt vai-
keaksi, työntekijä saa apua myös työter-
veydestä.

Teksti: Ida Kannisto

Riittävä uni on keskeinen 
jaksamisen pilari. 
Myös ajankäyttöä ja asioiden 
priorisointia kannattaa pysäh-
tyä miettimään esimerkiksi 
yhdessä esimiehen kanssa: 
Mitkä asiat ovat oikeasti tärkeim-
piä, ja voiko jostain karsia?
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Mentoroinnista hyviä kokemuksia

Linnavuoressa alkoi keväällä mentorointi- 
toiminta, jossa on ollut mukana neljä työn- 
tekijää ja neljä mentoria. Keväästä saakka 
mukana ollut Jenni Alanen sanoo, että voi 
suositella mentorointia myös muille.

Linnavuoressa kehitysinsinöörinä työskentele-
vä Jenni Alanen sai kuulla mentoroinnista en-
simmäistä kertaa maaliskuussa naistenpäivä-
nä, kun hän oli käymässä Valtralla. Silloin jo-
kainen sai täytettäväkseen paperin, jossa tie-
dusteltiin kiinnostusta mentorointia kohtaan. 
Silloin Jenni jäi vielä miettimään.

Kun asiasta myöhemmin kysyttiin uudel-
leen, Jenni päätti vastata myöntävästi.

Jennin mentoriksi valittiin ostojohtaja Teu-
vo Mehtänen. Jenni ja Teuvo ovat tavanneet 
muutaman kuukauden välein keväästä lähtien.

Ensimmäinen mentorointitilaisuus oli nais-
tenpäivänä esitelty mahdollisuus, jota tarjottiin 
vain naisille.

– Olen tykännyt kokeilusta. Mielestäni men- 
torointi on asia, jota AGCOn kannattaa tarjota, 
Jenni sanoo.

Jenni kokee mentoroinnin hyödyksi erityi-
sesti ajatustenvaihdon ja keskustelun urallaan 
jo pitkälle ehtineen mentorin kanssa.

– Teuvo pitää alaisiaan arvossa. On kiinnosta-
vaa saada näkökulmaa kokeneemmalta.

Keskustelu rakentuu 
luottamuksen ympärille

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeise-
nä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista 
sekä tukea mentoroitavan ammatillista kasvua.

Mentorointi on menetelmänä yksinkertai-
nen ja perustuu mentoroitavan eli aktorin ja 
mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Aktorin 
kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet 
määrittävät mentoroinnin sisällön. Mentoroin-
tikeskustelut perustuvat luottamuksellisuu-
teen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mento-
roinnissa on keskeistä tavoitteiden asettami-
nen ja niihin pyrkiminen.

Mentorointi etenee sitä varten laaditun kä-
sikirjoituksen mukaan. Kun se on käyty läpi ja 
kaikki asiat käsitelty, mentorointiohjelma on 
valmis.

Yksinkertaisimmillaan on kyse siitä, että  
henkilö, jolla on takanaan enemmän työuraa ja 
kokemusta työelämästä, jakaa kokemuksiaan 
erilaisista tilanteista.

Jennin ja Teuvon keskustelut ovat kes-
kittyneet bisneselämään liittyviin asioihin.  
Aiheena ovat olleet muun muassa esitykset, 
neuvottelut, ihmisten johtaminen ja kanssakäy-
minen. Keskustelua on käyty valmistautumisen 
tärkeydestä sekä siitä, mitä menestys on ja mitä 
se vaatii. Jennin mukaan myös perheen ja lähi-
piirin tärkeys sekä perheen, työn ja vapaa-ajan 
yhdistäminen ovat nousseet esille.

Tapaamisissa on edetty käsikirjoituksen 
pohjalta, mutta sitä ei ole noudatettu orjalli-
sesti.

– Koen, että on tärkeää edetä ohjenuo-
ran avulla, mutta ei jumiutua otsikoihin, Teuvo  
sanoo.

Vaikka keskustelun aiheena on työelä-
mä, tapaamisten aikana on Teuvon mukaan 
puhuttu myös muusta kuin bisneselämästä.  
Siksi luottamus on keskeinen osa mentoroin-
nin onnistumista.

– Lisäksi työntekijän on oltava kiinnostunut 
ja aktiivinen.

Lisätietoja kiinnostuneille

AGCOlla on mentorointiin liittyvä opas, jossa on 
kerrottu prosessiin lähteville se, mitä mento-
rointi on ja mitä kaikkea käytävissä keskuste-
luissa voisi ottaa esille. Ei siis tarvitse arkailla 
sitä, uskallanko lähteä mukaan. Jos aihe sinua 
kiinnostaa, ole yhteydessä Petri Laakkoseen 
HR:ssä.

TEKSTI: IDA KANNISTO JA PETRI LAAKKONEN | KUVA: PIXABAY

MENTOROINTIKOKEILU
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TRAIT
TEKSTI VILJA PYLSY JA JONNA KAMINEN | KUVAT VILJA PYLSY

Erkki Moisio (oik.) keitti TRAIT-viikon avajaisiin hernesopan. Sopan tuotto meni 
Hämeenkyrön-Viljakkalan Eläkeläiset ry:n hyväksi. Kuvassa soppalautasta vas-
taanottamassa Juho Hämylä.

HOPE Tampereen toimipisteessä vas. AGCO Powerin HR Business Partner Jonna Kaminen, 
HOPE:n työntekijät Mona ja Susanna.2-hallin aulassa otettu kuva joulukalentereista.

AGCOssa juhlittiin kansallista TRAIT-viikkoa 18.-22.11.
Viikon ohjelmassa tuotiin eri esimerkein esiin mitä yrityk-

semme arvot meille merkitsevät. Kerroimme muun muassa 
kulttuurieroista, tasa-arvo- ja yhdenmukaisuussuunnitelmasta,  
palkitsemisen perusteista sekä myynnin ja markkinoinnin mer-
kityksestä. Esittelimme infonäytöillä myös lopputuotteita.

Maanantain avajaistilaisuudessa söimme hernesoppaa ja keräsim-
me ehdotuksia siitä, miten voisimme edistää arvojemme mukais-
ta toimintaa arjessa. Ehdotuksia tuli kymmeniä, ja muutamat tee-
mat selvästi nousivat esiin useammassa vastauksessa: inhimillisyys,  
empatia ja toinen toisemme tsemppaaminen jokapäiväisessä toi-
minnassa, osastorajojen ja hallien ylittävä yhteishenki ja yhteiset 
virkistystapahtumat. Moni oli myös huomioinut, että ihan yksinker-
tainen juttu, kuten toinen toistemme tervehtiminen vastaan tulles-
sa, tekisi jo paljon. Joten moikataan kun tavataan!

Viikon kohokohdaksi nousi joulukalenterikeräys. Tavoitteenam-
me oli kerätä 100 joulukalenteria vähävaraisille lapsille. Henkilökun-
tamme lahjoitti upeat 150 kalenteria, jotka HOPE ry välittää eteen-
päin lasten iloksi. Teimme samalla koko HOPE ry Tampereen yksi-
kön ennätyksen. Suuri kiitos tästä henkilökunnallemme.

TRAIT-viikko:

Arvoja ja hyvää mieltä

 TRAIT on lyhenne AGCOn noudattamista arvoista: 

Team spirit (joukkuepeli), 
Respect (kunnioitus), 
Accountability (luotettavuus), 
Integrity (rehellisyys) ja 
Transparency (avoimuus).

TRAITilla tavoitellaan 
monimuotoisempaa, 
yhdenvertaisempaa ja 
suvaitsevampaa AGCOa.
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Sisukkaita joulumuistoja menneiltä vuosilta. 

Piirroskuva vuodelta 
2008 Sisukkaan taka-
sivulla.

Sisukkaan kansikuva 2005.

Sisukkaan kansikuvitusta  vuonna 2003.. Jouluarvoitus vuodelta 2006. 
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ORGANISAATIOMUUTOKSET

SYKSYN AIKANA ALOITTANEET 
UUDET HENKILÖT
Tommi Tanskanen on aloittanut 9.9.2019
koestajana/huoltoasentajana Tesoman 
huoltoyksikössä.
Jarno Sarmalahti on aloittanut 23.9.2019
 tuotekehityksessä laatuinsinöörinä.
Juhani Salo on aloittanut 1.11.2019 
harjoittelijana Tesomalla dieselgeneraat-
toreiden ja -pumppujen tuotekehitys- ja 
suunnitteluosastolla.
Balint Sasi on aloittanut 11.11.2019 
IT-projektipäällikkönä työskennellen 
konsernin SAP-projekteissa.
Heli Lepokorpi on aloittanut 2.12.2019 
uudelleen Controller, Financial Accounting & 
Taxation -tehtävässä.
Henri Rauhala on aloittanut 2.12.2019 
Parts Book Specialistina jälkimarkkinoinnissa.

SYKSYN AIKANA TAPAHTUNEET ORGANISAATIOMUUTOKSET

HR tiedottaa: 

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYKSESSÄ
AGCO Engineeringiin on nimitetty globaaliksi
moduulistrategiapäällikköksi Maarit Elg
1.10.2019 alkaen. 
Kehitysinsinööriksi on nimitetty Topi Vilenius 
1.10.2019 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
JÄLKIMARKKINOINNISSA
Teknisen huollon päälliköksi on nimitetty 
Ville Östring 1.11.2019 alkaen. 
Knowledge Support -toiminnon vetäjäksi on ni-
mitetty Juha-Pekka Paananen 1.11.2019 alkaen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEHALLINNASSA
Mikko Salo on aloittanut COP-testaus-
insinöörinä 1.10.2019. 
Janne Sarna on nimitetty Senior Type Approval 
Engineer -tehtävään 1.11.2019 alkaen. 

Mira Kiiski on nimitetty Type Approval 
Engineeriksi 1.11.2019 alkaen. 

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANNOSSA
Mirva Tervakari on nimitetty määrä-
aikaiseksi kokoonpanon StreamLINe 
-projektin kehittäjäksi. 

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
KUNNOSSAPIDOSSA
Maria Rantanen on aloittanut ympäristö-
insinöörinä 1.12.2019 alkaen. Hän toimii 
tehtävässä Aija Koivurannan äitiysloman 
ajan.   

LOPPUVUODEN AIKANA 
ELÄKKEELLE JÄÄNEET
Koekäyttäjä Jarmo Harju ja laitosmies Lasse 
Vuorenmaa ovat jääneet eläkkeelle pitkän ja 
ansiokkaan uran tehneinä.

Kiitokset vuokrahenkilöille
Erimittaiset ja erikokoiset tuotantopii-
kit ovat olleet osa arkea voimakkaasti 
kasvaneessa AGCO Power Oy:ssä. Määrä-
aikaisen työvoiman tarve on tuotannon 
huipputilanteissa ilmeinen. Apua näihin 
poikkeuskausiin on saatu jo vuosien ajan 
Nordic Henkilöstöpalvelut Oy:n kautta. 

– Meillä on ollut todella onni saada erinomai-
sia vuokrahenkilöitä palvelukseemme näiden 
tuotannollisten huippujen ajaksi. On monta 
syytä kiittää heitä jokaista, sanoo henkilöstö-
johtaja Petri Laakkonen. 

– Tulevana vuonna 
moottorituotantom-
me volyymi putoaa 
väliaikaisesti. Tilanne 
johtuu päästölainsää-
dännön muutoksis-
ta ja sitä edeltävistä 
varastomoottoreiden 
valmistamisista, ker-
too Laakkonen. 

– Näin ollen me emme tarvitse vuokrahen-
kilöstöä vuonna 2020. 

Kaikki merkit ja ennusteet viittaavat Laak-
kosen mukaan kuitenkin siihen, että vuonna 
2021 moottoritehtaassa palataan taas takaisin 
isompien tuotantolukujen vuosiin.

– Toivon, että kaikki, monet kymmenet 
henkilöstöpalveluyrityksen kautta moottori-
tehtaassa työskennelleet henkilöt, ovat voi-
neet tuntea olleensa samaa porukkaa tehtaan 
oman väen kanssa ja tunteneet myös saaneen-
sa täältä AGCO Powerista hyvän työkokemuk-
sen, josta on apua uusien työtehtävien löytä-
misessä muilta työnantajilta.

– Vuokrahenkilöstön merkitys on ollut toi-
mintamme sujumisen kannalta erittäin suuri. 
Kiitos paljon panoksestanne, henkilöstöjoh-
taja toteaa. 

Teksti: Ulla Aurio 
Kuva: Hannu Piirainen

mukana
säästötalkoissa

Sisukas-lehti on mukana tulevan vuoden sääs-
tötalkoissa. 

Totutusti neljä kertaa vuodessa koteihin jaet-
tava Sisukas ilmestyy vuonna 2020 poikkeuk-
sellisesti vain kolme kertaa eli toukokuussa, 
syys-lokakuussa ja joulukuussa. Lisäksi lehden 
sivumäärä pienenee vuodeksi 28:sta 16:een. 

Olemme löytäneet Sisukkaalle myös edulli-
semman ja ekologisemman paperilaadun, joka 
on käytössä jo tässä joulunumerossa. Muutos-
ten seurauksena myös toimitus- ja taittotöihin 
liittyvät kulut pienenevät ensi vuonna.

Henkilöstötiedotteet ilmestyvät kuitenkin  
läpi vuoden ja niiden lisäksi julkaistaan tarvit-
taessa erillistiedotteita. Talvella pidetään myös 
tiedotustilaisuus henkilöstölle. 

Ulla Aurio
päätoimittaja, Sisukas

SISUKAS
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PALSTANPÄÄ | Ulla Aurio, SISUKAS-lehden päätoimittaja

Joulu on Lahja!
Joulu on Pyhä!
Joulu on Aikaa!
Joulu on Lapsi!
Joulu on Laulu!

Joulu on Rauha!
Joulu on Ovella!
Joulu on Herkku!
Joulu on Rakkaus!
Joulu on Nyt!

Hyvää Joulua!
Toivottavat Armi, Ida, Ulla ja Vilja

• Päätoimittaja Ulla Aurio

• Toimittaja Ida Kannisto

• 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 4/2019 Joulukuu

16. vuosikerta

SISUKAS

Seuraava SISUKAS-lehti 
ilmestyy toukokuussa 2020.Joulu on Nyt!


