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Moottoritehdas kiinnosti ja ihastutti kesällä 
AGCO Powerissa vierailleita ministereitä, 
Ville Skinnaria (vas.) ja Mika Lintilää.

Parempaa laatua. Kilpailukyvyn kohoamista. Laadukkaammat työskentelyolosuhteet.  
Ja paljon muuta. 6-hallin ison ja raskaan urakan jälkeen tulos maistuu hyvälle. 

5-halliin on valettu jo tanakat perustukset upouudelle ja modernille ryhmälinjalle. Kuvassa 
Anne Pylkki (vas.), Ville Yli-Jama, Petri Muurikainen, Juuso Lahtivirta ja Juha Oksanen.
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StreamLINe, 6-HALLI
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA 

Liikkeelle 
linjakkaasti
ja tyylikkäästi
  StreamLINe!

Jatkuu edelliseltä sivulta.

Uuden 6-hallin ensimmäinen moottori, 5-hallissa JIS-tulpattu ryhmä, nostettiin linjaan 24.8. keskipäivällä.

Laajennetun 6-hallin toimintojen suunnittelu-, pystytys-, valmistelu- ja testaustöitä on tehty merkittävässä määrin oman henkilö-
kunnan voimin. – Täällä on vietetty mukavia, mutta tuskaisia hetkiä. Työ ei ole ollut helppoa ja sitä on ollut paljon. Toivon, että se on 
ollut kannattavaa, sanoo kokoonpanon ja logistiikan muutosprojektia johtava Timo Koota. (Sisäinen tiedote 27.8.2020)
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”Täydellisesti uusittu 6-hallin tuotanto on tätä 
kirjoitettaessa käynnissä neljättä viikkoa ja työ-
ympäristö näyttää upealta. Tuotantotavoittei-
siin ei olla vielä päästy, mutta määrät kasva-
vat rohkaisevasti päivittäin. Eteen tulleita haas-
teita on ratkottu yhteistuumin ja näin tehdään 
jatkossakin tavoiteltaessa sujuvaa ja laadukas-
ta prosessia. Kiitokset kaikille ja tsemppiä vii-
meistelyyn.”

 (Juha Tervala, sivu 2.)

”Tätä kirjoittaessa myöskin historiamme suurin 
tehdasinvestointi on juuri aloittanut tuotannon 
ylösajon uudella kokoonpanolinjalla. Investoin-
ti saatiin vietyä läpi todella poikkeuksellisissa 

oloissa. Projektitiimi joutui tekemään valtavasti 
töitä selvitäkseen urakasta. Ehdottomasti ha-
tunnoston arvoinen suoritus monella rintamal-
la! Toiveissa onkin, että saamme sisäänajon jäl-
keen näyttää konserninkin suuntaan, kuinka te-
hokas tuo upouusi moottorilinjamme onkaan.” 

(Harri Hintikka, sivu 3.)

”Päivät projektissa ovat olleet työntäyteisiä. On 
ollut mielenkiintoista päästä ottamaan asiois-
ta selvää. Tänään mukaan tulleet uudet ihmiset 
näkevät asiat eri tavalla ja heidän näkemyksen-
sä auttaa projektin kehittämisessä. Kyllä täs-
tä hyvä tulee.”

(Jarmo Hiltunen ja Toni Välilä, sivu 8.)

”Nyt minusta tuntuu todella hyvältä, kun 
näen 6-hallin laajennuksineen.” 

(Eero Tomi, sivu 14.)

”Halli tuntuu hienolta, uudelta ja puhtaalta.” 
(Jarkko Nevala, sivu 8.) 

”On selvää, että kaikki pitää tavallaan ansai-
ta. Pohjan on oltava pitävä. Ja ehkä onnella-
kin on joskus osansa. Olimme saavuttaneet hy-
viä tuloksia vuodesta toiseen. Uskonkin, että 
tämän tuoreimman investointipäätöksen syn-
tyessä meidät nähtiin ja kuultiin hyvässä va-
lossa.” 

(Harri Ruponen, sivu 6.)  

Kuusi ”sanaa” kutosesta!

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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StreamLINe, 6-HALLI
TEKSTI: ULLA AURIO

– Tomin Eero vei toiveitamme toimitusjoh-
tajana aktiivisesti eteenpäin, mutta moni-
naisista syistä johtuen hankkeemme eivät 
saaneet vuosiin tuulta alleen pääkonttorin 
päässä.

Mutta nyt on nyt. Ja nyt on toisin. 6-hal-
lissa vastataan maailman maatalouskone-
markkinoiden huutoon. Moottoreita valmis-
tuu kiihtyvällä vauhdilla. Siis niitä laadukkai-
ta, ja yhä enemmän suosiota saavuttaneita 
AGCO Powerin valmistamia koneita. 

Harri Ruposen mukaan modernin ryh-
mälinjan rakentamishanke alkoi tuntua mah-
dolliselta kuutisen vuotta sitten, uuden moot-
toriperheen eli AP3000:n suunnittelun aloi- 
tuksen myötä. – Silloin ryhmälinja miellet-
tiin tarpeelliseksi korvausinvestoinniksi ja se 
tarkoitti, että hankkeelle voisi löytyä sopiva 
budjettipaikka. 2018 kesällä näin sitten vih-
doin kävikin.

– Nyt tehty 6-halliin laajennusosa oli to-
ki sekin mielessämme jo siinä vaiheessa, kun 
ensimmäistä 6-hallin perusosaa rakennet-
tiin. Uusi tehdas starttasi vuonna 2013. Eli 
kului siis viisi vuotta, kunnes lisärakennus-
rahat löytyivät 2018 loppuvuodesta, Rupo-
nen laskee. 

”Pohjan on oltava pitävä!”

– 6-hallin laajennus ja kokonaan uuden ryh-
mälinjan rakentaminen! Kyllä. Meillä oli 
unelma, ja sen perässä paljon mutta-sano-

ja, epäilyksen elkeitä ja välillä ehkä-ilmai-
sujakin. 

– On selvää, että kaikki pitää tavallaan 
ansaita. Pohjan on oltava pitävä. Ja ehkä on-
nellakin on joskus osansa. Myös näissä ku-
vioissa, ajattelee Ruponen ääneen. Hänen 
mukaansa on selvää, että Linnavuoressa oli 
todellakin tehty kaikki pohjatyöt hyvin. 

– Olimme saavuttaneet hyviä tuloksia, 
vuodesta toiseen. Uskonkin, että tämän 
tuoreimman investointipäätöksen syntyes-
sä meidät nähtiin ja kuultiin hyvässä valossa. 

– Ajattelen niinkin, että lopulta, vuosien 
odottamisen ja yrittämisen jälkeen tähden 
olivat kohdillaan ja tuulet meille suotuisat, 
kuvailee Ruponen investointipäätöksen syn-
tymisen aikoja muistellessaan. 

Kun rahoituspäätös syntyi

Toimittajan mieleen ja silmiin nousee haas-
tattelun tässä vaiheessa kuva kahdesta mie-
hestä, Juhasta ja Harrista. Kuva kahdesta 
Amerikassa ”kerjuumatkalla” käyneestä, ja 
siitä voittoisasti selvinneestä, Tervalasta ja 
Ruposesta. 

– Projektitiimi oli luonut pohjat. Ja niille 
pohjille meidän oli hyvä rakentaa investoin-
tiehdotus. Kun kävimme Duluthissa, siellä 
oli koolla koko AGCOn seniorijohto, Martin 
Richenhagenia myöten, kertoo Ruponen.  

6-halli sai laajennusrahat. Kaikkien mie-
li oli hyvä. 

Sisukas 4/2018 

Oheinen kuva on otettu Duluthissa, pääkonttorin 
portaikossa. 

Vain hetkeä aikaisemmin AGCO Powerin toimi-
tusjohtaja Juha Tervala ja tuotantojohtaja Harri 
Ruponen ovat saaneet kuulla, että yhtiön johtoryh-
mä näyttää vihreää valoa mittavalle Linnavuoren in-
vestointiehdotukselle. 

Paljon töitä ja isoja haasteita edessä, sitähän se 
tarkoittaa ja vetää melkein vakavaksi. Mutta ennen 
kaikkea kysymyksessä on iso ja iloinen uutinen, jon-
ka kerrannaisvaikutukset ovat mittavat. Ajoituksel-
lisesti kuin suuri joululahja. 

• UNELMA
• ANSAINTA
• TOTEUTUS
Matka huippumoderniksi maailmanluokan moottoritehtaaksi on ollut  
mittava ja vivahteikaskin. Sen tietää hyvin tuotantojohtaja Harri Ruponen.

Noin 10 vuotta sitten Ruponen toimi AGCO Power oy:n tuotantopäällik-
könä. Hän muistaa erityisen hyvin, miten tärkeänä ryhmälinjan uusimista 
pidettiin jo silloin.

Harri muistaa hyvin myös sen, miten välttämättömänä 6-hallin laajenta-
mista ja kokonpanon keskittämistä pidetiin vuosia sitten.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

KUVA: AGCO POWERIN ARKISTO
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Tositoimiin, ja sitten tulikin korona

Heti Duluthin matkan jälkeen ja ison investoin-
tipäätöksen virallistuttua käytiin Linnavuores-
sa tosi toimiin. – Järjestäytyminen alkoi heti.  
Organisoiduimme huolella. Päätimme, kuka 

tekee ja mitä tekee, sekä sen, 
kuka vastaa mistäkin projektin 
osasta. Laadimme myös aika-

taulut. Ja kun projek-
ti oli kuvattu, tartut-

tu toimeen, kaik-
ki näytti pitkään 

etenevän suun-
nitelmiemme 
mukaisesti, 

mutta… sitten 
tulikin korona.

Korona teki 
Harri Ruposen 

mukaan pro-
jektin edistä-
misen todella 

paljon vaikeam-
maksi. 

– Ulkomailta tu-
levien laitteiden 
asennus ja käyt-
töönotto viivästyi 
ja viivästytti näin 

ollen etenemistäm-
me. Erityisen ongel-

man aiheutti laittei-
den ulkomaalaisten 

asentajien saaminen 
Suomeen. 

– Teimme anomuksia eri suuntiin, jotta Sak-
sasta, Tanskasta ja Itävallasta tulevat asentajat 
saataisiin rajoituksista huolimatta Linnavuo-
reen. Onneksi kanavat löytyivät, luvat saatiin, 
terveysturvallisuuskin pystyttiin säilyttämään 
ja näin saimme projektimme etenemään, ker-
too Harri. 

Ruposen mukaan koronan yllättäessä, oli 
vaara, että projekti myöhästyisi jopa kuukausia. 

– Selvisimme kuitenkin vain kahden viikon 
viiveellä, sanoo tuotantojohtaja. 

Työtä on ollut, ja paljon

– Työtä meillä on ollut StremLINe -kaudella 
enemmän kuin tarpeeksi. Siksi aikaakin olisi pi-
tänyt varata karvan verran lisää, jos se suinkin 
olisi ollut mahdollista. Kävi kuten aina, eli asiat 
kasautuivat sinne loppumetreille. Kuukausi en-
nen H-hetkeä kiire alkoi kulminoitua. Se oli si-
tä uuden ja vanhan yhteensovittamista, detal-
jien speksaamista, laitteiden hankintaa ja nii-
den asentamista. 

– On tunnustettava, että olen vaatinut valta-
vaa venymistä väeltäni. Liian pitkien työpäivien 
hintana on aina suuri riski sairastumiselle, tai 
jopa loppuun palamiselle. Kotiasiatkin saatta-
vat kärsiä, mietiskelee Harri Ruponen ääneen. 

– Oman hommansa on vaatinut myös bud-
jetissa pysyminen. Pyytäjiä on nimittäin aina. 
Taustalla on kuitenkin pitänyt koko ajan muis-
taa lupaus pitää kiinni luvatusta. 

– Toivoin, että kiire helpottuisi startin yh-
teydessä, mutta ikävä kyllä niin ei käynyt, to-
teaa Ruponen hieman huokaisten. Hän sanoo 
olleensa itse mukana talkoomiehenä eri työ-
vaiheissa, samoin korvana tunnelmissa, ilois-
sa ja suruissa. 

– Olen oppinut jopa tekemään muutaman 
asennusvaiheen, viritellyt joitakin 20 vuoden 
takaisia taitoja ja huomannut, että kyllä ne osat 
asennetaan lähes samalla tavalla kuin silloin 
ennen, naurahtaa Harri. 

Tavoitteeseen on vielä matkaa

– Päämääränämme on päästä asetettuun tuo-
tantotavoitteeseen. Nyt valmistuu lähes 40 
moottoria vuorossa ja 80 moottoria päivässä. 
Hamuamme 90 moottorin päivävauhtia ja kun 
toimimme kokotehoisesti, pitäisi tehtaalla val-
mistua 80 moottoria vuorossa. 

– Tavoitteeseen on matkaa, mutta kaik-
kia tarvittavia laitteita tähän vauhtiin pääse-
miseksi ei ole vielä tehtaalle edes tullut, ker-
too Harri.

– Me suomalaiset haluaisimme niin pitää 
kiinni sanastamme. Me teimme suunnitelmam-
me ja annoimme lupauksemme, kun anoimme 
tätä investointirahaa, mutta poikkeusolot pa-
nevat sietämään takapakkejakin. 

– Päällimmäisin sanani on kuitenkin tällä 
hetkellä iso KIITOS, sanoo tuotantojohtaja Har-
ri Ruponen. 

Päämääränämme on päästä asetettuun tuotanto-
tavoitteeseen. Nyt valmistuu lähes 40 moottoria
vuorossa ja 80 moottoria päivässä. 
Hamuamme 90 moottorin päivävauhtia ja kun 
toimimme kokotehoisesti, pitäisi tehtaalla 
valmistua 80 moottoria vuorossa. 
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StreamLINe, 6-HALLI
TEKSTI JA KUVAT: VILJA PYLSY 

Tunnelmia tuotannon aloituksesta 6-hallissa
Tuotantoa käynnistettiin 6-hallissa maanan-
taina 24. elokuuta. Ensimmäisenä päivänä 
hallin toimintoihin perehdyttiin pienryhmis-
sä, jonka jälkeen alettiin opetella työvaiheita 
ja koeponnistaa kokoonpanolinjaa.

Carita Luoma ja Katri Mäkinen aloittivat 
StreamLINe-projektissa pari viikkoa ennen tuo-
tannon käynnistymistä kiinnittämällä näyttöjä 
ja uusia Keko-yksiköiden keskusyksiköitä (ige-
leitä) telineisiin, purkamalla hyllyjä ja pussitta-
malla johtosarjoja. 

Jarkko Nevala päätti kesälomansa tuotan-
non aloituspäivään. – Halli tuntuu hienolta, uu-
delta ja puhtaalta. Koska kokonaisuus ei ole vie-
lä selvillä, olo on hämmentynyt. Luotan siihen, 
että asiat selkenevät, kun saadaan lisää tietoa, 
Jarkko kommentoi ensimmäisen 6-hallipäivän 
tuntemuksiaan.

Jarmo Hiltunen ja Toni Välilä muokkaa-
vat kansikokoomispöytää. – Päivät projektissa 
ovat olleet työntäyteisiä. Beewatec-hommia on 
päästy tekemään viimeisen kahden viikon ai-
kana. On ollut mielenkiintoista päästä mukaan 

projektiin ja ottamaan asioista selvää. Tänään 
mukaan tulleet uudet ihmiset näkevät asiat eri 
tavalla ja heidän näkemyksensä auttaa projek-
tin kehittämisessä. Kyllä tästä hyvä tulee, mie-
het kertovat. 

6-hallissa työskentelevällä Arto Veijola pa-
luu halliin tuntui maanantaina 24. elokuuta ke-
sälomien jälkeen kuin uuteen työpaikkaan tu-
lolta. 

– Kesän aikana on tullut paljon muutoksia. 
Olo tuntuu hetkellä aika sekavalta. Mielenkiin-
toista nähdä mitä tuleman pitää, Veijola sanoo.  

Jarmo Hiltunen ja Toni Välilä muokkaavat kansikokoomispöytää. Arto Veijolasta on mielenkiintoista nähdä mitä tuleman pitää.

Jonna Junnila ja Taru Iiri-Honkanen 
hyllyttämässä pultteja.

Sami Ali-Löytty tekemässä kierto-
kankiräkkiä.

Katri Mäkinen, Jarkko Nevala ja Carita Luoma tutkivat
materiaalihyllyä.
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StreamLINe, 5-HALLI
TEKSTI : ULLA AURIO | KUVAT: VILJA PYLSY 

Tanakat perustukset 
modernille ryhmälinjalle on luotu

Oksasen Juhalle moottorit ovat tuttuja jo 
lapsuudesta, joten ajatus työstä moottori-
tehtaassa oli miehelle jo kauan sitten mie-
luinen. – Isäni toimi nimittäin metsäkoneyrit-
täjänä. Nyt hän on eläkkeellä. Valmetin trak-
torit ja Lännen kaivurit olivat siis jo varhais-
ta arkeani. 

Oksanen hakeutui töihin Linnavuoreen nuo-
rena insinöörinä vuonna 2003. Hän aloitti 
kiinnitinsuunnittelijana. Miehen työtaipa-
leelle on mahtunut Kassi-projektia, kone-
hankintoja, putkiosaston kehittämistä, työ-
välinesuunnittelua, tuotekehitystä, V12:ta ja 
jälleen tuotannonkehittämistä. 

Tällä hetkellä Oksanen toimii tuotannonke-
hitystiimin esimiehenä ja ryhmälinjainves-
toinnin projektipäällikkönä. Virallisesti hän 
on vanhempi tuotannonkehitysinsinööri. 

AGCO Power Oy:n Linnavuoren tehtaan 
kaikkien moottorien kokoonpano on nyt 
siirtynyt laajennettuun 6-halliin. 5-hallista 
on tyhjennetty entinen kokoonpanoalue, 
rasko on purettu, samoin manuaalinen  
kokoonpanolinja. 

5-halliin on valettu jo tanakat perustuk-
set upouudelle ja modernille ryhmälinjal-
le. Uusi FMS -automaatiojärjestelmä, hyllys-
töt ja palettipöydät tuodaan halliin kevääl-
lä. Niiden osalta asennukset ovat lasketus-
ti valmiit vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Linnavuoren 5-halliin on rakentumassa auto-
teollisuuden kaltainen kliinisen kiiltävä miljöö. 
Takana ovat siis rasvasta mustuneet kädet ja 
mustasta värjäytyneet vaatteet.

Uusi ryhmälinja turvaa sylinteriryhmien 
omatuotannon sekä nykyiselle, että uudelle 
AP3000 -moottoriperheelle. 

Tilatun uuden FMS:n ympärille on uudis-
tuvaan 5-halliin hankittu 12 japanilaista DMG- 
Mori -vaakakaraista työstökeskusta. Nämä 
laitteet toimitetaan erissä tämän ja kahden 
seuraavan vuoden aikana. 

Uushankinnat tähtäävät projektipäällikkö 
Juha Oksasen mukaan uuden AP3000-moot-
toriperheen valmistuksen aloittamiseen. – Sa-
malla korvautuu alun perin 70-luvulta oleva 
vanha ryhmälinjamme, Juha toteaa.

Koska AP3000 -sylinteriryhmä on ”parent 
bore”-mallinen, hoonataan sylinterit jatkos-
sa Linnavuoressa. Nyt HD-ryhmiin asennetta-
vat sylinteriputket hoonataan alihankinnas-
sa. – HD-ryhmät ohittavat hoonaussolun, mut-
ta molemmat mainitut ryhmät puolestaan yh-
distyvät linjan loppupäässä ja menevät uudel-
le pesulinjalle, jonka olemme hankkineet koti-
maiselta Aqua Clean Oy:ltä.

Uudessa ryhmälinjassa myös mittaus tu-
lee tapahtumaan Oksasen mukaan automaat-
tisesti. Uusi mittakone tulee saksalaiselta Zeis-
silta. – Tuleva tulppaussolu on omavalmistei-
nen ja aivan ”häntään” tulee vielä vuototesta-
us AP3000:n sylinteriryhmille. Välivarastoinnin 
ja JIS-toimitusten kautta ryhmät siirtyvät sit-
ten 6-halliin kokoonpanoon, kertoo Juha Oksa-
nen. Hän tietää tarkasti, että projektissa muka-
na olevia odottavat todella työntäyteiset ajat. 

Motivoivaa!

– Motivoivaa on se, mikä meitä odottaa. Kun 
kaikki on valmista, on automaatiotasomme ai-
kaisempaa selvästi korkeampi. Samoin kappa-
leiden tekninen puhtaus nousee entistä kor-
keammalle tasolle. Automaation vahvistumi-
sen ansiosta tuotteittemme jäljitettävyys para-
nee ja laatuseuranta sekä mahdollisten eteen 
tulevien ongelmien ratkaisut helpottuvat, oli-
vatpa moottorimme missä päin maailmaa ta-
hansa.  

– Ja vielä, jatkaa Oksanen, koko työympäris-
tömme muuttuu siistimmäksi ja ilmanala puh-
taammaksi, sillä työstönesteet ja lastut pum-
pataan jatkossa keskitettyyn leikkuunestejär-
jestelmään. 

Järjestelmällistä etenemistä, siltä kaikki 
kuulostaa, kun Juha Oksasta kuuntelee. 5-hal-
lissa asiat tehdään yhteistyössä, kotiläksyt ja 
pohjatyöt on hoidettu huolella. Projektin vetäjä 
ei ole eikä yritäkään olla kaikkien alojen asian-
tuntija, vaan lataa toimittajan eteen pitkän lis-
tan vastuullisten vetäjien nimiä. 

– Joukkueemme muodostuu osaavista, 
suorista ja rehdeistä ihmisistä, alleviivaa Ok-
sanen.

Siispä listaan StreamLINe-ryhmälinjan pro-
jektipäällikön mainitsemat nimet tähän alle 
hänen kunnioittavien kiitostensa kera: Ville 
Yli-Jama (osavalmistuksen valmistuspäällik-
kö, ohjausryhmän jäsen), Sami Grek (koneis-
tusprosessi), Juuso Lahtivirta (automaatio ja 
hoonaus), Petri Muurikainen (pesulinja), Juk-
ka Ruotsalainen (prosessin laatu), Aki Blom-
qvist (logistiikka), Juhani Mikkola (työkalu-
huolto ja päivittäisjohtaminen), Erno Lindroos 
(rakennustyöt), Jani Järvinen (kunnossapito). 
Laatu ja logistiikka osaprojektit ovat yhteiset 
Anni Pylkin vetämän AP3000 kansivalmistus-
projektin kanssa. Oksasen itsensä vastuulla 
ovat työstökeskukset, keskitetyt järjestelmät 
sekä digitalisaatio.

 – Olen syvästi tyytyväinen siihen, että AGCO 
on päättänyt satsata nimenomaan tänne Suo-
meen. Maapallon väkiluku kasvaa edelleen ja 
näin ollen maatalouskoneita tarvitaan ja tul-
laan tarvitsemaan jatkossakin. Markkinoi-
ta meille riittää hyvin, näin sanoo uskovansa 
Juha Oksanen. 
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Pasi Alho nostaa viimeisen aihion raskon välivarastosta R-linjaan. 

Viimeinen moottori valmistui 5-hallista 21.7.2020. MOD33 LFTN:n ympärillä 5-hallin henkilökuntaa. 

Viimeinen moottori RD15-PA-pumpun asennusvaiheella. Vieressä Risto Ylinen.

StreamLINe, 5-HALLI
KUVAT: KATRIINA RYTTY, JARKKO TAKALA JA JONNE NOUSIAINEN

Viimeisen moottorin matka 5-hallissa
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MONIEN MUISTOJEN 5-HALLI

Linjan vanhin kohtaa uuden avoimin mielin

Moottoriasentaja Jari Koskela tuli taloon 
vuonna 1979. AGCO Power tunnettiin silloin ni-
mellä Valmet. Yritys sai alkunsa vuonna 1942, 
jolloin Linnavuoreen rakennettiin Suomen toi-
nen lentomoottoritehdas. Tehtaan päätehtä-
vä oli toimia lentomoottoreiden korjaustyön 
ydinpaikkana Puolustusvoimien tarpeita var-
ten. Varsin pian tehdas keskittyi valmistamaan 
moottoreita muihin tarkoituksiin, mm. maa-
talouskoneisiin, lentomoottoritoiminnan jää-
dessä moottorivalmistuksen rinnalle. 

Myös Koskela pääsi uransa alkuvaiheessa 
vähäksi aikaa tekemään töitä lentomootto-
reissa. Sittemmin lentomoottoritoiminta on 
eriytetty osaksi Patriaa ja siirretty kokonaan 
Linnavuoren kallioluoliin.

Jari Koskela muistelee työnsä alkuaikoja.  
– Valmetilla oli kolme linjaa ja moottori koot-
tiin yksin valmiiksi. Koekäyttäjä otti trukil-
la moottorin linjasta ja laittoi sen käymään 
jarruun. Kun menekkiä tuli lisää, linjojen mää-
rä kasvoi neljään. 

1980-luvulla kokoonpanijoiden hyvä muis-
ti oli koko yrityksen etu. – Työn tukena oli osa-
luettelo, mutta paljon asioita oli oman muistin 
varassa. Kun myöhemmin saimme piirustuk-
sia ja kamerankin, moottoreista otettiin kuvia 
työn tueksi, Koskela kertoo.

Jari Koskelalla on kokemusta myös meri-
moottoreista, sillä Valmet-moottoreita myy-
tiin ennen huomattavat määrät myös meri-
käyttöön eri puolille maailmaa.

Koskelan mielestä suurin työn murros on 
koettu tietotekniikan kehittymisen kautta.  
– Moottori ei ole muuttunut sisuksiltaan, mut-
ta elektroniikkaa on tullut. 

Jari on ollut mukana aloittamassa ja lopet-
tamassa monen eri moottorimallin tuotantoa. 
Hän on vanhin AGCO Powerin linjassa työsken-
televä työntekijä. – Porukka on toki nuorentu-
nut, mutta meillä on hyvä meininki. Odotan 
mielenkiinnolla, mitä tulevaisuus tuo tulles-
saan ja lähden 6-halliin avoimin mielin. 

Ainoa asia mikä Jaria hiukan huolestuttaa 
on valtavien StreamLINe-muutosten toteutta-
minen lyhyellä aikataululla. Hän uskoo monen 
olleen rajoilla jaksamisen kanssa.  

– Ei, en rakastu työpaikkaan, hän vastaa ky-
syttäessä stressaako hän työssä itse.

Haastattelun päätteeksi Koskela haluaa 
kiittää työnantajaa siitä, että hän on pystynyt 
järjestämään työasiansa monet vuodet vai-
monsa omaishoidon mukaan.

Jari Koskela 5-hallin linjassa.Pasi Alho nostaa viimeisen aihion raskon välivarastosta R-linjaan. 

Riku Ukkonen työskentelee vivuston kannen
asennuksessa.

Janne Lipasti RD30-Vivuston asennuksessa.

Moottorinumeron merkkauksessa.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

StreamLINe, 5-HALLI
TEKSTI JA KUVAT: VILJA PYLSY
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TEKSTI JA KUVAT: VILJA PYLSY

StreamLINe, 5-HALLI

”En olisi uskonut pystyväni tähän”

Moottoriasentaja Anne Keskinen aloitti työt vuo-
den 2013 alussa 5-hallissa. – Minulla ei ollut mitään 
kokemusta tästä alasta tänne tullessani. Koska kaik-
ki oli niin uutta ja vaikean tuntuista, en silloin usko-
nut pystyväni tähän. Päätin kuitenkin olla avoimin 
mielin ja yrittää. 

– On ollut ihanaa huomata, että olen oppinut to-
della paljon. Olen selvinnyt kunnialla kaikista haas-
teista, joita minulle on annettu ja odotan innolla uu-
sia, Anne Keskinen tiivistää. 

Anne teki seitsemän vuoden aikana kaikkea ko-
koonpanossa lukuun ottamatta ”puoltoistasta” 
(Ewab 1.5), joka oli osa tuotantolinjan alkupäätä. 
– Työvaiheet selkiytyivät vuosien saatossa. Tunne-
li muuttui simppelimmäksi ja vaiheet sujuvoituivat. 
Toinen muutos tuli öljypumppujen suhteen, jotka 
koottiin ennen itse. Myöhemmin ne tulivat valmiik-
si koottuina.

Keskinen toivoo 6-hallista työntekijöiden suh-
teen samanlaista hyvää yhteishenkeä, jota hän sai 
kokea 5-hallissa.

Anne Keskinen tarkastamassa ohjeista pulttikokoja.

TEKSTI: JUHA TERVALA/ULLA AURIO

KUVAT: HANNU PIIRAINEN JA PIXABAY

Viljo Tanni tuli taloon vuonna 2001. Hän oli 
ensimmäiset viisi vuotta pesukoneella. Nyt 
logistiikkaosastolla työskentelevällä Viljolla 
on pesukoneen lisäksi kokemusta myös ko-
koonpanolinjalta, varaosavarastolta ja loppu-
varustelusta. 

Isoveli Paavo Tanni palkattiin vuotta myö-
hemmin asentajaksi. Hän toimi sekä pesuko-
neella ja linjalla kokoonpanossa että hoiti uu-
den kokoonpanolinjan pystytystä 1-hallissa. 

Paavo oli välillä 1,5 vuotta Nokian renkail-
la, mutta palasi takaisin, kun hänet palkattiin 
vuonna 2008 työnjohtajaksi moottorikokoon-
panoon. 

Veljekset olivat ensimmäiset vuodet pe-
sukoneella. Kuinka teidän hermonne kesti-
vät silloin toisianne? 

– Oltiin eri vuoroissa, Viljoa alkaa naurat-
taa vastatessaan.

Myrsky katkaisi työpäivän

Viljolla on jäänyt mieleenpainuvimpana muis-
tona kova myrsky, jonka aiheuttaman sähkö-
katkon takia koko 5-halli meni pimeäksi. 

– Pyörittiin yövuorossa taskulamput kä-
dessä eikä keksitty mitä tehdä. Kellokorttiko-
neen patterikin oli loppunut, joten nähtiin so-
pivaksi lähteä kotiin. 

Paavolla muistuu mieleen ongelmatilan-
ne pesukoneella. – Pesukoneen radalta puto-
si iso vauhtipyöräkotelo pesukoneen sisään. 
Koitettiin saada sitä yhdessä työparin kanssa 
pois, mutta ei millään onnistuttu. Kun seuraa-
va työvuoro saapui paikalla, kerroimme heille 

asiasta. Toinen tuurilaisista nosti voimakkaa-
na miehenä vauhtipyöräkotelon pesukonees-
ta yhdellä kädellä.

 
Töitä hoidettiin urakkana

Miehet muistelevat, että työnteko linjalla oli 
aiemmin itsenäisempää. Kolmivuoron yövuo-
rossa ei ollut työnjohtajaa eikä Team Leade-
reita. 

– Kokoonpanolinjoja oli enemmän ja töi-
tä jaettiin niin, että samaa tilausta ja moot-
toria oli samalla linjalla useampia moottorei-
ta peräkkäin. Tuotteet olivat yksinkertaisem-
pia, mutta ulkoa opettelua oli paljon. Osalu-
ettelolista ja satunnaisia valokuvia oli, mutta 
moottorit koottiin pääosin ulkomuistin mu-
kaan. Töitä hoidettiin usein urakkana ja lop-
puaika työvuorosta kulutettiin kuka mitenkin. 
Ensimmäisen ja viimeisen vuoron yönä tuli ai-
ka levotonta juttua, miehet toteavat.

Valmistuspäällikkönä toimiva Paavo ker-
too näkevänsä asiat nyt eri tavalla kuin en-
nen. – Nykyisin ymmärtää, miksi asioita teh-
dään milläkin tavalla. Omistaja on muuttunut 
näiden vuosien aikana moneen kertaan ja kun 
tulin, tämä tuntui enemmänkin ”Suolahden 
ohjaamalta moottoritehtaalta”. 

– AGCOn kautta on alkanut tulla selvem-
mäksi, että meiltä vaaditaan tuottavuutta ja 
nopeaa reagointikykyä jo omistajaohjauk-
senkin takia. Tuotanto on nykyisin tehokas-
ta eikä linjalla ole enää yhtään ylimääräistä 
aikaa. Olemme menossa autoteollisuusmai-
seen suuntaan, Paavo sanoo.   

Paavo ja Viljo Tanni seisovat 5-hallin entisen tunnelipesukoneen paikkeilla, josta veljesten 
työura alkoi.

Tannin veljesten ura alkoi tunnelipesukoneelta

MONIEN MUISTOJEN 5-HALLI
Jatkuu  edelliseltä sivulta.



N:o 2/2020 | SYYSKUU   11

Tämän Raskon parven Pekka Jylli muistaa ensimmäisestä ja viimeisestä työpäivästään 5-hallissa.

Robotit antoivat sopivasti haastetta Toni Mustasillan työpäiviin.

Robotteja työkavereina
14 vuotta 5-hallin raskaassa kokoonpanossa 
työskennellyt robottisolun hoitaja Pekka Jylli 
muistaa hyvin ensimmäisen työpäivänsä 5-hal-
lissa. 

– Tulin taloon 20. helmikuuta vuonna 2006. 
Koivusen Rainier vei minut silloin Raskon par-
velle ja sanoi: ”Tässä on sinun työpisteesi, pidä 
se puhtaana.” Olen yrittänyt noudattaa neuvo-
ja parhaani mukaan.

Robottien kanssa työskentelevän Pekka Jyl-
lin lisäksi myös solunhoitaja Toni Mustasilta  
kertoo pitäneensä työstään 5-hallissa. 

– Tosi mukavaa on ollut se, etteivät päivät 
ole samanlaisia. Ongelmatilanteiden korjaa-
minen toi sopivasti haastetta päiviin, Musta-
silta kertoo. 

– Robotit olivat hyviä työkavereita ja niistä 
oli kivaa pitää huolta. Välillä tuntui kuin niiden 
kanssa olisi ollut avioliitossa: oli ylä- ja alamä-
kiä, mutta aina selvittiin eteenpäin, Jylli jatkaa.

Pekka kertoo tunteneensa 5-hallin yleisen 
ilmapiirin muuttuneen viimeisten vuosien ai-
kana jäykemmäksi. 

– Uskon, että ilmapiiriin on vaikuttanut tuo-
tannon tehostaminen ja budjettien tiukentu-
minen. Mutta onneksi henki työntekijöiden vä-
lillä on hyvä. 

Jylli ja Mustasilta jättivät 5-hallin haikein mie-
lin. – Kyllä se pahaa teki, kun Rasko räjäytettiin. 
On toki hienoa päästä tekemään jotain uutta.  
Toivottavasti työt robottien parissa jatkuvat, 
Jylli toteaa. 

– On toisaalta sääli, että työt täällä loppu-
vat enkä oikein tiedä mitä odottaa. Toivottavas-
ti tulevatkin työtehtävätkin ovat mielenkiintoi-
sia, Mustasilta päättää haastattelun.

Robotit olivat hyviä työkavereita 
ja niistä oli kivaa pitää huolta.  
Välillä tuntui kuin niiden kanssa 
olisi ollut avioliitossa: oli ylä- ja 
alamäkiä, mutta aina selvittiin 
eteenpäin.

MONIEN MUISTOJEN 5-HALLI
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Linnavuorelainen moottorinvalmistus, siihen liit-
tyvä taito ja tekniikka, samoin moottoreiden val-
mistushistoria, nämä ovat olleet vuosikymmeniä 
erityisen lähellä Eero Tomin sydäntä. 

AGCO Powerin edellinen toimitusjohtaja, 
kohta neljä vuotta eläkkeellä ollut Tomi tuli teh-
taaseen ensimmäisen kerran harjoittelijaksi nuo-
rena insinööriopiskelijana syksyllä 1975, eli vuosi 
5-hallin rakentamisen jälkeen.  

– Oma harjoittelupaikkani oli 1-hallissa ham-
maspyörävalmistuksessa. Siihen aikaan ei ollut 
tapana liikkua hallien välillä. Etäältä vain katselin 
hienoa uutta rakennusta. Se poikkesi paljon van-
hoista ja herätti minussa suurta mielenkiintoa. 

Matti Hinkka vastasi kokoonpanosta uuden 
5-hallin rakennusaikana. – Hinkka muisteli usein, 
kuinka ”kohtalokasta” olikaan, kun ihan viime 
vaiheessa tehtiin päätös pienentää hallia yhden 
tolpanvälin verran. Siitä pienennyksestä kärsit-
tiinkin sitten pitkään. Hallihan oli suunniteltu 10 
000 moottorin valmistukseen. Kun myöhemmin 
tuli eteemme tarve valmistaa yli 20 000 mootto-
ria vuodessa, niin kyllä silloin kaivattiin sitä me-
netettyä tolpanväliä. 

– Kuten mustavalkokuvasta näkyy, maailma 
oli 5-hallin valmistuttuakin tähän päivään verrat-
tuna todella toisenlainen. Osa osista tuli pesuko-
neelta rataa pitkin, miehet työskentelivät hyllyjen 
välissä, tavaran vastaanotto oli samoissa tilois-
sa, samoin varaosien lähetys. Kokoonpanossa yk-
si asentaja kokosi moottorin alusta loppuun asti.  

Tomin mukaan valmiit moottorit ajettiin ulos, 
vuodenajasta riippumatta. Monesti ne peittyivät 
lumen alle. – Sitten vähän myöhemmin hankittiin 
kasvihuonemainen kaarihalli, johon saatoimme 
ajaa moottorit suojaan.

 – Toimihenkilöporukkaa meitä oli kokoon-
panossa vain muutama. Oman pienen kopin 
sain hallin yläkerrasta. Siihen kuului lavuaari 
käsien pesua varten ja kirjoituspöytä. Eipä pal-
jon muuta.  

Sitä tuskin voi moni kuvitella, minkälais-
ta koekäytössä oli vielä 70-80 -luvuilla. – Moot-
toreista valui öljy lattioille. Öljystä syntyi tahna,  
joka tarttui kaikkiin ja kaikkeen. Moottorit kulje-
tettiin trukilla pesupaikalle ja sieltä maalaukseen. 
Koneet maalasi käsin rouva, joka oli tehnyt ky-
seistä työtä jo vuosia. Tiloissa leijuivat rajut öljyn, 
maalin ja kemikaalien hajut. 

– Kaikesta koetusta huolimatta ja juuri siitä 
kaikesta johtuen 5-halli sekä kokoonpano pro-
sessina, ne ovat minulle kaikkein läheisimmät 
Linnavuoressa, sanoo Eero Tomi historiakuvia 
selaillessaan.

Syväsukellus kohtasi Linnavuoren moottori-
tehdasta monen muun yrityksen tavoin vuonna 
1991.  – Kun lähdimme sinä kesänä lomille, töitä 
oli valtavan paljon. Mietimme, miten saamme ne 
kaikki tehtyä. Ja kun palasimme lomilta, ei töitä 
ollutkaan enää juuri mitään. Valmistustarve puo-
littui, nyt moottoreita valmistui vain noin 20 päi-
vässä. 

Kaikki romahti. Suomi devalvoi -92. – Linna-
vuoressa edessämme olivat suuret irtisanomiset. 
Koko tuotanto supistui noin puoleen. Lähes ainoa 
ja suurin asiakkaamme oli Suolahden traktoriteh-
das. Senkin loppumista pelättiin. 

Eero Tomi oli siinä vaiheessa moottoritehtaan 
ylempien toimihenkilöiden edustaja ja siinä roo-
lissa hän oli toimi myös traktoriryhmän hallituk-
sessa, henkilöstön edustajana. 

 – Ministeriöitä myöten kuljettiin silloin ilmai-
semassa huoli traktoritehtaan loppumisesta. Ja 
pelastus tuli. Suolahden tilanne kääntyi pian po-
sitiivisemmaksi ja samalla varmistuivat myös 
meidän mahdollisuutemme jäädä henkiin, ker-
too Tomi.

 – Lopulta toivuimme paremmin kuin ehkä 
osasimme odottaa. Alkoi hidas ja pitkä kipuami-
nen ylöspäin. Onneksemme saimme 90-luvun 
puolivälin jälkipuoliskolla asiakkaaksemme itä-
valtalaisen Steyerin. Tuotantomäärät kasvoivat, 
ja taas taistelimme tilan riittävyydestä. 

Eeron mukaan rankka 90-luku opetti, että kos-
kaan ei eteen tule tilannetta, etteikö kuopasta oli-
si joku mahdollisuus nousta ylös. – Opin myös, et-
tä maailma on syklinen ja sitä on myös teollisuus.

–  Moottoritehtaassa silloin eletty vaihe oli ti-
lanteen ymmärtämisestä huolimatta kuitenkin 
hyvin rankka. Ymmärsin inhimilliset tragediat. 
Tilanne raastoi ja kosketti, Eero kertoo.  

Sitten alkoi elämä urkenemaan. – Etsimme uu-
sia tapoja toimia. Tilantarve helpottui, kun 5-halli 
laajennettiin. Rakennettiin vihdoin ne puuttuvat 
tolpat ja niiden välit. Koekäyttö uusittiin ja saim-
me myös uuden maalaamon. Ja lopulta kokoon-
panokin automatisoitui.

– 2000-luvun lopussa Suomessa elettiin todel-
lisen hybriksen aikaa. Töitä oli valtavasti. Uutta 
väkeä ei meinannut saada millään. Vaihtuvuus oli 
suuri. Kokeilimme erilaisia keinoja kapasiteettim-
me kasvattamiseksi, myös automaatiota. 

– 5-hallin laajennuksen myötä saimme tar-
vittavaa tilaa automaation toteuttamiseksi. Sil-
loin tuli ensimmäinen robotti, se oli Rasko1.  
Tuotantokykymme nousi, automaatioaste para-
ni. Ja sitten, vuonna 2004 meistä tuli osa AGCOa. 
Uuden omistajan myötävaikutuksella investoitiin 
Raskon jatko. 

– AGCOn luottamus meidän toimintaamme sy-
veni varmastikin vaiheessa, kun konsernin halli-
tus vieraili Linnavuoressa ja kun he näkivät mo-
dernit robottiratkaisumme. 

– Nyt minusta tuntuu todella hyvältä, kun 
näen 6-hallin laajennuksineen.

– Kun perushalli valmistui 2013, syntyi ajatus, 
että moottorinvalmistus kokonaisuudessaan siir-
tyisi vielä joskus 6-halliin. Se tietenkin edellytti 
tätä nyt valmistunutta laajennusta, sanoo Eero 
Tomi.  

MIETTEITÄ JA MUISTOJA
TEKSTI: ULLA AURIO | HISTORIAKUVAT: AGCO POWERIN ARKISTO, EERO TOMIN KUVA: JULIUS TÖYRYLÄ

Moottorinvalmistus sydämen asiana



N:o 2/2020 | SYYSKUU   13

NYT
TEKSTI: JT/UA | KUVAT: AGCO POWER

Linnavuoressa ei ole syytä kulkea synkis-
tellen syksyyn, ei, vaikka maailmanluokan 
ajankohtaisia terveysongelmia ja niiden 
kerrannaisvaikutuksia ei suinkaan ole vie-
lä selätetty. 

AGCO Powerin toimitusjohtajan Juha Tervalan 
kuunteleminen nostaa näköpiiriin mielikuvan 
valaistusta väylästä. Väylästä, jota pitkin suoma-
laiseen vahvaan osaamiseen perustuva moot-
toritehdas ja sen väki voivat kulkea luottavaisi-
na eteenpäin. 

– On enemmän kuin hienoa, että henkilökun-
tamme on säästynyt koronalta ja pysynyt siltä 
osin terveenä. Yleisestikin tautitilanne on pysynyt 
Suomessa huomattavasti parempana, mitä ke-
väällä pahimmillaan ennakoitiin. Nyt etätöistä on 
palattu pääsääntöisesti konttoreille ja koko teh-
taan maskipakostakin luovuttiin, Tervala toteaa. 

Toimitusjohtajan mukaan nyt seurataan kui-
tenkin tilannetta herkeämättä ja johtoryhmä 
kokoontuu edelleen kahdesti viikossa puntaroi-
maan koronaan liittyviä asioita. – Olemme val-
miita tekemään nopeitakin päätöksiä, jos tilan-
ne muuttuu oleellisesti. Ja muutoksista luonnol-
lisesti tiedotetaan henkilöstöä viipymättä. 

– Ollaan edelleen varovaisia niin töissä kuin 
vapaa-ajallakin, jotta myös loppuvuosi sujuu 
hienosti!

AGCO Powerissa kesä on ollut kiireistä ai-
kaa erityisesti projektitiimeille. Vanhoja linjoja 
on ensin purettu ja saman tien on alettu raken-
taa uutta tilalle. 

– Moni meillä on työskennellyt läpi kesän teh-
den pitkiä työpäiviä ja usealta on vielä kesälo-
mapäiviä pitämättä. Haluan lausua isot kiitok-
set sitoutumisesta ja joustavuudesta, sanoo toi-
mitusjohtaja. 

Tuotanto käyntiin

Tuotanto aloitettiin 6-hallin uudella linjalla 
suunnitellusti elokuun lopulla. – Haasteita on 
luonnollisesti esiintynyt ensimmäisten tuotan-
toviikkojen aikana. Tuotantomääriä on saatu 
kuitenkin hilattua viikoittain ylöspäin ja asiakas-
tehtaiden tuotannot pidettyä pyörimässä, joten 
aloitusta voidaan pitää onnistuneena. 

– Ongelmia tulee eteemme jatkossakin, ja ne 
pitää tuoda rohkeasti esille. On tärkeää ratkoa 
ongelmia yhdessä tuumin hyvässä hengessä ja 
pitää huolta, että laadusta ei jouduta tinkimään 
missään tilanteessa, toteaa Tervala. 

Tilauksia ennakoitua enemmän

Juha Tervala iloitsee siitä, että AGCOn elpymi-
nen koronan runteleman kevään jälkeen on ollut 
hämmästyttävän nopeaa. – Loppuvuoden ske-

naarioista mennään parhaimman mukaisesti 
ja tilauksia ropisee kaikille brandeille huomat-
tavasti ennakoitua enemmän. Heinä-elokuun 
kuun myynti oli esimerkiksi Euroopassa kaik-
kien aikojen paras ja kolmannesta kvarttaalista 
on tulossa koko konsernissa erittäin hyvä. 

– Vahvat AGCOn brändien tilauskannat kanta-
vat myös moottoritarpeita pitkälle kohti loppu-
vuotta, joten kuormitusta riittää mukavasti niin 
moottoreille kuin hammaspyörillekin. Tesomal-
la suurin asiakas on Konecranes, jonka liiketoi-
mintaan koronalla kuitenkin näyttää olevan vai-
kutuksia. Ne vaikutukset ulottuvat ensi vuoden-
kin puolelle, kertoo toimitusjohtaja.

Tervalan mukaan tämän vuoden jälkeen 
lähes kaikki varastomoottorit on jo toimitettu 
asiakkaille. – Pääsemme vihdoin taas tilantee-
seen, jossa myynti- ja tuotantomäärät vastaavat 
toisiaan. Tätä kirjoitettaessa olemme valmistele-
massa vuoden 2021 budjettia ja moottorimäärät 
näyttävät asettuvan 25 tuhannen tasolle. Ei siis 
mitään ennätysmääriä, mutta tuhansia valmis-
tettavia enemmän kuin kuluvana vuonna, Juha 
Tervala toteaa.

Mitähän jälkipolvet sanovatkaan?

– Tuosta koronapirulaisesta huolimatta olemme 
saaneet vietyä monia tulevaisuudellemme elin-
tärkeitä projekteja hienosti eteenpäin. Stream-
LINen kokoonpano ja logistiikka ovat kiihdytys-
vaiheessa. 5-hallissa vapautuneisiin tiloihin on 
valettu tonneittain betonia konepeteihin, kan-
tamaan ryhmälinjaan tulevia huippumoderne-
ja koneistuskeskuksia, iloitsee Tervala. 

– Yli-Jaman Villen ideasta yhteen pedeistä 
valettiin kapseli sisältäen ajankohtaisia esineitä. 
Olisi mukava olla kärpäsenä katossa, kun joskus 
jälkipolvemme sisältöä ihmettelevät.

Uusia moottoriasiakkaita

Juha Tervala painottaa, että AGCO on ollut ja on 
AGCO Powerin kasvun ajuri. – Ja näin tulee ole-
maan jatkossakin. Silti konsernin ulkopuoliset 
asiakkaat ovat tuoneet monella tavalla arvok-
kaan lisänsä liiketoimintaamme, vaikka strate-
giamme ei ole ollut määrätietoisesti lisätä nii-
den osuutta.  

– Alkukesästä teimme konsernille esityksen 
kolmansien osapuolten moottorimyyntiin pa-
nostamisesti ja iloksemme se hyväksyttiin. 

Tervala toteaa, että uusien moottoriasiak-
kaiden hankkiminen on pitkäjänteistä työtä ja 
siihen vaaditaan kaikkien toimintojen panosta. 

– Kannattava myynti sataa konsernin laariin 
ja tuo tasapainoa meidän perinteisen maatalo-
uskonemarkkinan vaihteluihin.

Positiivisia palautteita AP3000-testeistä 

Toimitusjohtaja kertoo, että AP3000-moottori-
projekti on edennyt erittäin mielenkiintoiseen 
vaiheeseen, kun ensimmäiset AP75-moottorit 
ovat alkaneet kerätä arvokkaita kenttätestitun-
teja traktoreissa. – Ja mikä parasta, ensimmäi-
set palautteet ovat olleet erittäin positiivisia niin 
suorituskyvyn, taloudellisuuden kuin äänimaail-
mankin suhteen. Hyvältä näyttää siis!

– Meidän tulee säilyä tekniikan eturintamas-
sa myös tulevaisuudessa ja sen eteen R&AE-tii-
mimme Hervannassa yhdessä Linnavuoren kol-
leegoiden kanssa on tehnyt hyvää työtä. Kehi-
tystyön ja laboratoriotestien jälkeen on ensim-
mäinen hybridimoottori asennettu traktoriin ja 
kenttätestit ovat alkamassa. On huomioitavaa, 
että kyseessä on ensimmäinen hybriditraktori 
koko konsernissa. Syytä olla siis ylpeä.

– Vielä pidemmällekin ulottuvia tulevaisuu-
den teknologiahankkeita on aloitettu, mutta niis-
tä voimme kertoa vasta myöhemmin, sanoo toi-
mitusjohtaja Juha Tervala vielä arvoituksellisesti. 

– Olemme selvinneet hienosti äärimmäisen 
haastavasta vuodesta, siitä kiitokset koko hen-
kilöstöllemme! Tsemppiä jaksamiseen ja voimia 
pimenevään syksyyn! Kyllä se päivä alkaa taas 
joulun jälkeen pidentyä, sanoo toimitusjohta-
ja optimistisena. 

Ei syytä synkistelyyn! 
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AGCO POWER SA saavutti:

250 000 valmistettua 
moottoria Brasiliassa 
Vuodesta 1993 olemme valmistaneet mekaanisia ja elektro-
nisia moottoreita tukemaan Valtraa, Massey Fergusonia, ge-
neraattoreita ja OEM-asiakkaita Latinalaisessa Amerikassa.  
Ja jopa pandemiasta huolimatta me 
onnistuimme saavuttamaan Brasi- 
liassa 250 000 kootun moottorin 
merkkipaalun.

Nämä luvut oli mahdollista saa-
vuttaa vuoden 2020 aikana Mogin teh-
taalla toteutettujen eristystoimien, 
kuten suojamaskien, ihmisten väli-
sen turvatilan ja ennen tehtaalle saa-
pumista kaikkien työntekijöiden ke-
hon lämpötilan mittaamisen vuoksi. 
Jos työntekijällä on vähintään epäil-
ty COVID-19, hän on poissa työstä 14 
päivää ennaltaehkäisevästi.

Viime vuosina AGCO Power  
Brasilia on kohdannut monia 
haasteita. Olemme mm. käyneet 
läpi maan pahimmat talouskriisit. 
Olemme monissa haasteissa tais-
telleet, hävinneet ja viimein voit-
taneet.

Me olemme AGCO Power. 

UUTISIA & TERVEISIÄ KIINASTA

AGCO Power Changzhoun 
kesä- ja syyskuulumiset 

Covid-19:n aiheuttaman tuotannon sei-
sauttamisen jälkeen AGCO Power Ge-
neration on pystynyt toimimaan melko 
hyvin tiimin hyvän yhteistyön tukema-
na. Asiakkaille toimitettujen generaat-
torilaitteiden määrä on lisääntynyt vii-
me vuoteen verrattuna, mikä on tässä 
tilanteessa hyvä suoritus.

Generaattorien kokoonpanon työn-
tekijöillä on hyvät taidot tehdä tuotteis-
tamme asiakkaiden odotusten mukai-
sia, toteuttamalla käytännönläheistä 
ongelmanratkaisua. He antavat run-
saasti ehdotuksia kokoonpanoproses-
sin optimoimiseksi, ja näin tämä pa-
rantaa edelleen tuotteidemme laatua 
ja asiakastyytyväisyyttä. 

Koronaviruksen puhkeamisen aika-
na me läpäisimme jälleen ISO9001-ser-
tifiointitarkastuksen AGCO Power ge-
neraattori -liiketoiminnan osalta.

Mainittakoon vielä, että täsmäl-
lisesti totetutetun StageV-moottorin  
tuotantosuunnitelman mukaisesti 
olemme jo toimittaneet satoja StageV 
-moottoreita Beauvaisin ja Suolahden 
tehtaille näiden sisäisten asiakkaidem-
me laatuvaatimusten mukaisesti. Me 
käynnistimme myös StageV-sylinteri-
ryhmien työstön menestyksekkäästi 
koneistuslinjalla. Kaikissa kokoamis-
samme StageV-moottoreissa olemme 
käyttäneet omia koneistettuja ryhmiä 
tammikuusta 2020 lähtien. 

Terveisin Allen Zhang

Iso generaat-
toripaketti
mahdutettuna 
konttiin, 
valmiina 
toimitettavaksi 
asiakkaalle. 

Generaattorien kokoonpanoa ja testausta.

TEKSTI: FERNANDO SILVA | KUVAT: MOGIN YOUTUBE-VIDEO
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Moottoritehtaan pitkäaikainen ja pidetty työ-
terveyshoitaja Pia Hakala lähti opiskelemaan. 
Uutena AGCO Poweria palvelevana työterve-
yshoitajana on aloittanut Meri-Tuulia Kaapu. 

Tervetuloa vastaanotolleni!

Olen aloittanut syyskuussa AGCO Powerille ni-
mettynä työterveyshoitajana Mehiläisessä. 
Odotan innolla tutustumista teihin ja työhönne! 

Ennen Mehiläiselle siirtymistä olen ehtinyt 
työskentelemään työterveyshuollossa reilun 
kolmen vuoden ajan. Pidän työni ihmislähei-
syydestä ja iloinen luonteeni tulee esille työs-
kentelytavassani. Vapaa-ajalla nautin erityises-
ti luonnosta ja liikunnasta.

Työssäni haluan kohdata jokaisen asiak-
kaani yksilönä pysähtyen juuri kunkin vallitse-
vaan elämäntilanteeseen. Olen mielelläni tuke-
na niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin 
hyvinvoinnin edistämisessä. 

Vastaanotolleni voit varata ajan niin työs-
säjaksamiseen kuin muihinkin hyvinvointiisi 
vaikuttaviin tekijöihin liittyen. Katsotaan sitten 
vastaanotolla yhdessä, miten tilannetta lähde-
tään ratkomaan.

Otan vastaan maanantaista keskiviikkoon 
Mehiläisen Nokian toimipisteessä, torstaina ja 
perjantaina olen Tampereella Finlaysonilla. 

Meri-Tuulia Kaapu
Työterveyshoitaja 

TERVEYDEKSI

Uusia TUULIA!

Kiitos!
Olen äärettömän kiitollinen näistä kuluneesta 
13 vuodesta, jotka olen saanut tehdä yhteistyö-
tä AGCOn ja agcolaisten kanssa. Olen oppinut 
paljon asioita työterveydestä, mutta myös yri-
tysmaailmasta ja sen vaatimuksista. 

Erityisesti olen ylpeä moottoritehtaan tavas-
ta huolehtia työntekijöistä, pyrkiä edistämään 
työterveyttä ja ihmisten hyvinvointia työssään. 
Nykypäivänä on haastavaa huolehtia taloudel-
lisesta kasvusta ja samalla työntekijöiden hyvin-
voinnista, mutta mielestäni moottoritehtaassa 
on onnistuttu siinä hyvin. 

 

Sydämestäni toivotan 
teille kaikille kaikkea 
hyvää. 
Kiitoksia yhteisistä 
13 vuodesta, jotka 
sain kulkea 
kanssanne. 

Monet ihmiset tulevat elämäämme,
mutta viipyvät vain hetken.
Kuitenkin he jättävät jälkensä sydämeemme.
Kiitos yhteisistä vuosista! 

Terveisin ja kiitoksin 
Pia Hakala

Kuka on sinun asiakkaasi?
 

Laatu määritellään eri lähteis-
sä eri termein. Yleinen yhteenve-
to kuitenkin on se, että laatu on 
asiakkaan tarpeen täyttämistä. 
Oleellinen asia laadun määritte-
lemisessä on siis asiakas ja hänen 
tarpeensa. ISO9001:2015 laajen-
taa käsityksen asiakkaasta sidos-
ryhmäksi, jolloin laadun määritel-
mä laajenee myös. Laatu on siis si-
dosryhmän tarpeen täyttämistä. 

 
Laadukkaan toiminnan lähtö-

kohtana on siis tunnistaa omat si-
dosryhmämme ja heidän tarpeen-
sa. Ajoneuvovalmistajan tunnis- 

taminen sidosryhmäksi on var-
masti meille kaikille päivän sel-
vää, mutta asiakkaan tarpeen 
tunnistaminen onkin huomatta-
vasti haastavampi tehtävä.

 
Toisaalta joitain tarpeita on 

helppo tunnistaa sen jälkeen, kun 
olemme tunnistaneet asiakkaam-
me. Postinjakajan kohdalla sidos-
ryhmää ei tule kovin usein mie-
tittyä, mutta kun sidosryhmät on 
tunnistettu, on tarpeiden mää-
rittely huomattavasti helpompaa 
kuin moottoritehtaan asiakkaan 
tarpeiden kanssa. 

Rohkaisen kaikkia pysähty-
mään itsenäisesti tai keskustele-
maan osastopalavereissa, ketkä 
ovat meidän sidosryhmiämme ja 
mitä he tarvitsevat meiltä? 

Miten sidosryhmämme ja hei-
dän tarpeensa on kirjattu? 

Pystymmekö täyttämään si-
dosryhmämme odotuksia, vai pi-
täisikö toimintaamme edelleen 
kehittää?

Näin voimme tunnistaa mah-
dollisuuksia tuottaa parempaa 
laatua, tai vähentää turhaa sellais-
ta tekemistä jota sidosryhmämme 
meiltä ei tarvitse tai odota.  

Rohkaisen kaikkia 
pysähtymään 
itsenäisesti tai 
keskustelemaan 
osastopalavereissa, 
ketkä ovat meidän 
sidosryhmiämme 
ja mitä he tarvitsevat 
meiltä? 

LAATUNURKKA

Odotan innolla tutustumista 
teihin ja työhönne! 

TEKSTI: JUSSI RINNE 
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Ville Skinnari
Menneiltä vuosikymmeniltä on tiedossa vain 
kolmen ministerin vierailu Linnavuoressa. Vii-
me kesänä tehdas sai isännöidä peräti kahta mi-
nisterivierailua. 

– Paljolti varmaan sattumaa, mutta kertoo 
myös osaltaan AGCO Powerin merkityksestä ja 
kiinnostavuudesta suomalaisessa teollisuus-
kentässä, totesi toimitusjohtaja Juha Tervala 
vierailujen jälkeen.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaminis-
teri Ville Skinnari teki kesällä maakuntamatkan 
Pirkanmaalle. Nokian kaupungin suosituksesta 
vierailukohteeksi valikoitui AGCO Power. Terva-
lan mukaan Skinnari halusi nimenomaan käy-
dä tehtaassa ja keskustella ihmisten kanssa, sil-
lä etätapaamisia oli kuulemma jo kertynyt ai-
van tarpeeksi.

Skinnarin vierailupäivänä Nokian kaupun-
ginjohtaja Eero Väätäisen tervehdyksen jälkeen 
ministerille esiteltiin toimitusjohtaja Sakari Er-
malan kertomana Nokian kaupungin kiertota-
loushanketta ”ECO3 konseptia”. Siinä Nokia on 
valtakunnan eturintamassa.

Juha Tervala puolestaan korosti viennin mer-
kitystä AGCO Powerille. – Yli 90 % moottoreis-
tammehan päätyy Suomen ulkopuolelle joko 
suoraan tai asiakkaidemme kautta. 

– Meneillään olevista StreamLINen inves-
toinneista oli myös ilo kertoa ministeripäivän 

vieraille, sillä vastaavan kokoluokan hankkeita 
ei Suomessa juuri ole muita meneillään. 

Päivän aikana korostettiin esityksissä voi-
makkaasti myös tuotekehityksen ja osaamisen 
merkitystä sekä tuotiin esille niiden olevan elin- 
ehto, jotta AGCO Powerin kaltaista teknologia-
teollisuutta saadaan pidettyä kotimaassamme.

Skinnari kertoi omassa puheenvuorossaan 
olevansa aktiivinen maailmalla olevan suoma-
laisen verkoston hyödyntämisessä, samoin kai-
kissa suomalaisissa vientiponnistuksissa.

Tehdaskierros tehtiin kantatehtaalla voimas-
sa olleiden turvaohjeiden mukaisesti maskien 
kera.

VIERAILUJA

Mika Lintilä

Kaksi ministerivierailua Linnavuoressa

– Oli hienoa päästä Kootan Timon johdol-
la näyttämään mittavaa investointiamme viit-
tä vaille ennen käynnistymistä. Lintilä ihasteli 
avoimesti hienoa tehdastamme. 

Vierailupäivän keskustelut pyörivät Terva-
lan mukaan lähinnä koronan Suomen teolli-
suudelle aiheuttamissa haasteissa ja kysymyk-
sissä, minkälaisia mahdollisuuksia hallituksel-

– Toinen ministerivierailu mahdollistui yllättäen  
jo elokuun alkupäivinä, kun tehtaalle saatiin No-
kian kaupungin kautta tieto elinkeinoministeri 
Mika Lintilän halukkuudesta vierailla nokialai-
sessa yrityksessä. 
– Vierailu osui keskelle lomakautta, mutta luon-
nollisesti ilmoitimme heti halukkuutemme isän-
nöidä ministeriä, kertoo Tervala.

Esitykset hoidettiin pitkälti samalla kaaval-
la kuin edellisellä ministerivierailulla. 6-halli oli 
edistynyt jo turvalliseksi paikaksi vierailla. 

la on tukea yrityksiä edessä olevan haastavan 
syksyn aikana.  

– Molemmat ministerit olivat leppoisia ja 
maanläheisiä herrasmiehiä, joiden kanssa ju-
tustelut sujuivat mukavasti. Varmasti AGCO Po-
wer tunnistetaan jatkossa Arkadianmäellä en-
tistä paremmin, uskoo isännöinneistä vastan-
nut Juha Tervala.  

TEKSTI: JT/UA | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA
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MENESTYKSIÄ

Timo Kokko mestariksi Tahkolla

Vuoden 2020 AGCO Powerin golfmestaruuskisat  
pelattiin Nilsiän Tahkolla. 

Mestari vuosimallia 2020 on Timo Kokko kah-
den kierroksen yhteistuloksella 75 PB. Toiseksi si-
joittui Jouni Lemmetti (67 PB) ja kolmanneksi ensi-
kertalainen Petri Vaulo (62 PB). Tänä vuonna voitta-
jan peruselementit tulivat loistavasta ruokahuollos-
ta ja koko kesän jatkuneesta tiukasta harjoittelusta.

Lauantain ja sunnuntain varsinaisina kilpailu-
kenttinä toimivat Tahko Old Course ja Lake&Forest. 
Kierrokset saatiin pelata verrattain hyvässä kelissä, 
lauantain lämpimästä puolipilvisestä säästä sun-
nuntain aurinkoiseen, mutta tuuliseen päivään. 

Viikonlopun pokaalijahdin lisäksi pelattiin joka- 
vuotiset ”Lähimmäs lippua” ja ”Pisin draivi”-kisat. 
Näistä ensimmäisestä pokkasi palkinnon Juha Ter-
vala ja toisesta Jarno Ratia. 

Tasoituksettoman lyöntipelikilpailun voitti Jou-
ni Lemmetti tuloksella 185 lyöntiä. 

Golfarit vasemmalta: J-P Asikainen, Aleksi Tammentie, Timo Kokko, Jouni Lemmetti (takana), 
Juha Tervala, Ismo Hämäläinen, Jarno Ratia, Kari Mettälä, Pekka Roivanen ja Petri Vaulo. 
Kuvasta puuttuu Jari Niemi.

Kuvassa Vuoden Toimittajaksi valitun yrityksen ja AGCOa pitkään palvelleen Erkuntin omistajat ja koko henkilökunta.

Erkunt on Vuoden Toimittaja
AGCO on myöntänyt pitkäaikaiselle toi-
mittajakumppanilleen Erkuntille Vuoden 
Toimittaja -palkinnon. Erkuntin ja lukuis-
ten muidenkin toimittajien palkinnot jul-
kistettiin ainutlaatuisessa korona-ajan 
mukaisessa virtuaalitapahtumassa tou-
kokuussa. 

– Erkunt on toimittanut AGCO Powerin Linna-
vuoren, Brasilian ja Kiinan tehtaille valukom-

ponentteja jo vuodesta 2002 lähtien, kertoo  
AGCO Power Oy:n osto- ja logistiikkajohtaja 
Teuvo Mehtänen. – Pitkän yhteistyömme ai-
kana he ovat osoittaneet erinomaista jousta-
vuutta ja nopeaa reagointikykyä monissa hek-
tisissä tilanteissa. 

– Innovatiivisena yrityksenä Erkunt on myös 
tukenut AGCO Powerin valujen kehittämistä, 
Mehtänen jatkaa. Hän kiittää Erkuntia myös 
siitä, että Linnavuoresta on heidän myötävai-

kutuksellaan kyetty toimittamaan kaikki moot-
torit tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti 
myös covid pandemian aikana.

Pidetyssä virtuaalisessa palkintojenjakoti-
laisuudessa saivat Erkuntin lisäksi myös muut 
AGCO Powerin toimittajat tunnustusta AGCO 
konsernilta; Trelleborg Sealing Solutions (par-
tnertoimittaja), Motorenfabrik Hatz (laatu ja 
toimitusvarmuus), Ahola Transport (logistiik-
ka) sekä Optibelt (varaosat). 

TEKSTI: ULLA AURIO | KUVA: ERKUNT
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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 2/2020 Syyskuu

Seuraava SISUKAS-lehti 
ilmestyy joulukuussa 2020.

Lintujen suojelu 
siirsi valokateprojektia
1-hallin valokatteiden uusimisprojekti 
siirtyi keväästä syksyyn räystäskatteen 
alta löytyneiden linnunpesien takia. 
Katteen alla pesi tervapääsky-yhdys-
kunta ja yksi västäräkki.

– Remontissa huomioitiin paikalla 
käyneen lintuasiantuntija Mikko Hon-
kiniemen näkemys. Nyt linnut ovat 
muuttaneet pois ja enää räystäiden  
alle ei ole pääsyä. Tilalle laitetaan kui-
tenkin pari linnunpönttöä, jotta lin-
nuilla olisi koti jos ne päättävät palata,   
Erno Lindroos toteaa. 

Tämän kirjoitukseni aihe tarttui ”kynääni”, 
kun luin suuresti ihailemani ystävä-toimit-
tajan, Aamulehden Minna Ala-Heikkilän 

somepäivityksen. Hän kertoi kirjoittaneensa viisi 
vuotta sitten muistikirjaansa omat henkilökohtai-
set haaveensa ja tavoitteensa. Yksi niistä oli tämä: 
”Kuinka hyväksi toimittajaksi voin tulla?”  

Minnan töiden seuraajana näen, että hänestä 
on tullut huipputoimittaja, monipolinen ikkunoi-
den avaaja, koskettava myötätunnon herättäjä, to-
tuuden ilmaisija ja vaikka mitä. 

Kirjoittamisen tapakin Minnalla on niin herkul-
linen, että hyvin pitkäkin ”epistola” on luettava vii-
meiseen pisteeseen saakka. Ja jäljelle jää silti lisän 
nälkä. Minna kannusti päivityksessään lukijoitaan 
tekemään oman toivelistan.

°°°
Edellä kerrotun päivityksen innoittamana kirjoitin 
itse omaan listaani toivomuksen, että tulevien vii-
den vuoden aikana saisin rakennetuksi ainakin pa-
ri julkista maalausnäyttelyä, että ainakin yksi kir-
jani, tuo työn alla oleva Saara, julkaistaisiin ja et-
tä muuan hahmon jo saanut ohjelmasarjani pää-
tyisi kanaville. 

Mitä Sinä kirjaat lähivuosia koskevaan toivelis-
taasi? Jos pelkäät, niin älä kirjaa mitään, sillä se 
vaara on olemassa, että toiveesi toteutuvat. Jos et 
pelkää, kirjaa ihmeessä toiveesi, sillä totta vieköön, 
niistä voi tulla totta. 

°°°
Muutama sana vielä – lupaa pyytämättä – toisesta, 
hyvin korkealle ihailemastani nuoresta toimittajas-
ta. Muistathan Kanniston Idan, erinomaisen toimi-
tusavustajan SISUKAS-lehdestäkin? 

En ole varma, piirsikö Ida koskaan itselleen toi-
velistaa tai haavekarttaa, mutta erinomaisiin saa-
vutuksiin on hänkin yltänyt. Ida valmistui maiste-
riksi, sai heti monenlaisia töitä valtamedioista ja 
pääsi kohta valmistuttuaan seuraamaan muun 
muassa presidenttimme vierailumatkaa Washing-
toniin sekä Valkoiseen taloon. 

Kaiken lisäksi tämä sisukas likka, joka joutui 
kakskymppisenä luopumaan aktiiviurheilijan haa-
veistaan selkäsairauden vuoksi, onkin nyt, 10 vuo-
den kuluttua, palannut kilparadoille. Sisukkaalle 
ihanalle Idalle on kertynyt tukuittain onnistumisia 
niin työ- kuin urheiluelämässäkin. Myös privaatis-
sa. Hän on rohkea uskaltaja. 

°°°
Vielä lisään tähän oman alani arvostettujen listaan 
Viljan, tämän talon viestintäspesialistin, joka pit-
kää päivää puurtaen vie isolla innolla ja taidolla 
AGCO Poweria kohti suurempaa tunnettuutta. Ja 
tutun luoksehan on aina helpompi tulla ”kylään”. 
Tutuksi tulleeseen taloon on myös helpompi ha-
keutua töihin. Tätä laajentunutta tuttuutta tarvi-
taan moottoritehtaan tulevina vuosina varmasti, 
ja paljon.  

Moottoritehtaan menestys lienee jokaisen agco-
laisen toivomuslistalle, niin uskon. 

 
°°°

Ps. Muistan ajan, jolloin ajateltiin, että mitä kyy-
nisempi, kylmempi ja ilkeämpi toimittaja on pu-
heissaan tai teksteissään, sitä älykkäämpänä hän-
tä pidettiin. Kovuutta katsottiin ylöspäin ja sellai-
nen mielletiin viisaudeksi. 

Eri medioissa koko ikäni työskennelleenä, olen 
onneksi päässyt vielä näkemään, että hyvien toi-
mittajien kruunu ojennetaankin nykyisin journa-
listeille, joilla on kyky katsoa elämää terveen kriit-
tisesti, mutta ennen kaikkea heillä on rakentajan 
lahja. 

Ulla 
ulla.aurio@gmail.com
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TEKSTI: VILJA PYLSY | KUVA: PIXABAY


