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Uuden hallin harjannostajaiset ja 
peruskiven juhlava muuraus oli koko 
talon tapahtuma ja koko väen ilo. 

AGCO-konsernin korkeinta johtoa edustavan Eric 
Hansotian  vierailu juuri tässä tilaisuudessa, se nosti 
kaikkien moottoritehtaalaisten tulevaisuususkoa. 
Hän ei rakentanut puheissaan ruusuisia unelma-
kuvia, mutta luottamusta pitkän aikavälin jatku-
vuuteen sitäkin enemmän.

Aikakapseliin Juha Tervala (vas.), Dr. Helmut Endres ja Harri Ruponen latasivat 
päivän Aamulehden, tuoreimman Sisukkaan, ajan kolikoita, tj:n juhlapuheen, 
muutamia esitteitä ja Nokian kaupungin puheen. 
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MERKITTÄVÄ JÄTTIHANKE
Peruskivi on nyt muurattu ja 6-hallin mittava laajennus-
osa saatettu harjakorkeuteen. Ensi kesänä siirtyy AGCO 
Power Oy:n Linnavuoren tehtaan koko moottorikoko-
onpano uusiin tiloihin. 

Kymmenien miljoonien eurojen arvoinen teollinen 
jättihanke on merkittävä itse tehtaalle, kaikille tehtaan 
työntekijöille, koko konsernille ja myös Nokian kau-
pungille. 

Tällä betonilla teemme vankkaa pohjaa maailman 
nykyaikaisimmalle moottoritehtaalle sekä lujitamme 
asemaamme AGCOn ydinbusineksessa ja AGCOn ajo-
neuvojen pääasiallisena voimantuottajana. Samalla 
olemme myös entistä kilpailukykyisempiä AGCOn ul-
kopuolisilla markkinoilla. Näin totesi toimitusjohtaja 
Juha Tervala peruskiven muuraustilaisuudessa pitä-
mässään puheessa. 
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HARJANNOSTAJAISET
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA, ULLA AURIO JA VILJA PYLSY

ARVOSTUS 
oli harjakaisten avainsana

Kiitoksista ja arvostuksen osoittamisesta 
piti huolen ennen kaikkea AGCO-konser-
nin operatiivinen pääjohtaja Eric P. Han-
sotia, joka tehtaalaisten iloksi ja yllätyk-
seksikin kunnioitti läsnäolollaan mitta-
van laajennushankkeen harjannostajais-

tilaisuutta. Juhlaan osallistui AGCOsta 
myös Linnavuoressa jo tutummaksi tul-
lut Dr. Helmut Endres. 

Kiitoksia sai peruskiven muurauksen 
yhteydessä myös koko konserni, joka 
reilu vuosi sitten päätti investoida Lin-

navuoreen kymmeniä ja taas kymme-
niä miljoonia euroja, jotta jättihankkeet 
konkretisoituisivat. Kiitoksen kohteita 
olivat luonnollisesti myös Nokian kau-
punki ja lukuisat hankkeessa mukana 
olevat yhteistyökumppanit. 

AGGO Power Oy, koko Linnavuoren moottoritehdas ja kaikki tehtaassa työskentelevät saivat elokuisena 
keskiviikkona varmasti tuntea olevansa kyvykkäitä osaajia ja arvostettuja maailmanluokan toimijoita. 
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Juhlasta tuli juhla, kun teol-
lisuushalliin loihdittiin erin-
omaiset kukkakoristelut, kun 
keittiö valmisti kahvihetkeen 
herkulliset leivokset, kun Vil-
ja ja Tiina valvoivat etukäteen 
iltoja ja suunnittelivat juhlaa, 
kun Alex juonsi joustavasti ja 
Jonna tulkkasi taitavasti, kun 
kutsutut saapuivat sankoin 
joukoin, kun Eric valloitti hy-
myllään ja viestitti tyytyväi-
syyttään hyvällä tuulellaan. 
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TEKSTI: PE

HARJANNOSTAJAISET
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA, ULLA AURIO JA VILJA PYLSY

AGCOn varapääjohtaja Eric Hansotia  
kysyi, kuuli ja kuunteli, puhui, keskusteli 
ja vastasi. Myös kuuntelijoiden korvat oli-
vat tarkkoina. Sävyt noteerattiin kannus-
taviksi.

Telemetriaa ja 
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      ympäristöarvoja
Hansotian mukaan Linnavuoren toimin-

noilla on valtava merkitys koko AGCO-kon-
sernille, koska tehdas toimittaa mootto-
reita AGCOn tuotteisiin ympäri maailman.  
– Laatu on asiakkaillemme ja sitä kautta 
koko yrityksellemme äärimmäisen tärkeä 
asia.

Eric kertoi arvostavansa korkealle moot-
toritehtaan innovatiivisuutta. 

– Ja juuri sitä ominaisuutta tarvitsem-
me myös tulevaisuudessa kilpailukykym-
me säilyttämiseksi. 

– Telemetrian kehittäminen tulee ole-
maan yksi uusista innovaatioista, johon 
panostamme tulevaisuudessa. Tavoit-
teena nimittäin on, että jatkossa asiakas 
pystyy itse etätarkkailemaan maatalous- 
koneensa suorituskykyä ja tehokkuutta, 
Hansotia totesi. 

– Ympäristön huomioiminen ja kasvi-
huonepäästöjen vähentäminen, ne ovat 
meille ylintä johtoa myöten sydämen asia. 
Näitä arvoja pyrimme toteuttamaan sekä 
maanviljelykseen käytettävien työkonei-
den että moottoriteknologian avulla, tote-
si varapääjohtaja vastatessaan juhlaväelle 
kysymyksiin, joita agcolaiset olivat hänel-
le etukäteen lähettäneet.
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HARJANNOSTAJAISET
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA

Harjannostajaispäivänä emoyhtiön arvovieraat ehtivät tutustua lukuisiin 
Linnavuoren ylpeydenaiheisiin. Eric Hansotia sanoi jälkeenpäin kierrok-
sen osoittaneen hänelle, että moottoritehtaan liiketoimintaa johtaa yh-
tenäinen ja kokenut tiimi, jonka päätavoitteet ovat yhtenäiset. 

”WOW!”
Uuden moottorin ensikäynnistys ja VR ihastuttivat
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Oikea laatuun liittyvä mindset eli ajat-
telutapa tuli kierroksen esittelyissä 
esille useaan otteeseen. Hansotian 
ohje oli: – Teidän tulee varmistaa, että 
laatu on 100 % heti alusta alkaen. 

Hyvin suuren vaikutuksen Ericiin 
tekivät datan huikea hyödyntäminen ja 
tuotekehitysajoneuvojen etäseuranta. 

– Tätä asiantuntemustanne ja koke-
mustanne AGCOn kannattaisi hyödyn-
tää myös laajemmin, kannusti innos-
tunut Hansotia. 

Timo Kootan rastipisteellä 6-hal-

lissa kuului todellakin häikäistynyt 
WOW-huudahdus, kun Ericin silmille 
asetettiin VR-lasit, joiden kautta paljas-
tui tulevaisuusnäkymä rakenteilla ole-
vasta uudesta kokonaisuudesta. 

Osastokierroksella esittelivät toi-
mintojaan johtoryhmäläisten ja Kootan 
lisäksi muun muassa Ville Yli-Jama, 
Pasi Oksanen, Markus Rantanen, Aki 
Pajunoja, J-P Asikainen ja luonnolli-
sesti rakennusprojektia johtava Pekka 
Helminen. Pekan ajatuksia tarkemmin 
seuraavalla aukeamalla. 

”Tätä asiantuntemustanne 
ja kokemustanne AGCOn
kannattaisi hyödyntää  
myös laajemmin.”

- Eric Hansotia -
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Kun Pekka Helminen tuli 16 vuotta sitten myynti-insinööriksi silloi-
sen SisuDieselin hammaspyöräosastolle, hän tuskin pystyi kuvitte-
lemaan, miten mittavaksi ja moderniksi hänen johtoonsa siirtynyt 
osasto kasvaa. 

Vielä vähemmän Helminen osasi piirtää mielessään sitä kuvaa, 
joka kertoisi koko tehtaan nykyisyydestä, maailman mittakaa-
vaisuudesta tai siitä, että hän itse toimii jonakin päivänä tehtaan  
miljoonien arvoisen laajennushankkeen projektijohtajana ja vastaa 
samalla hammaspyöräosastosta.

StreamLINen rakennusprojektin johtaja Pekka Helminen:

”Jos minä ryssin, se harmittaa monia!”

Arvovieraat ja johtoryhmä kerääntyivät harjannostajaispäivänä kuulolle, kun Pekka Helminen esitteli Valtran portaatonta vaihteistoa, jossa on sisällä 
yli 50 Linnavuoressa valmistettua hammaspyörää ja/tai akselia. 

HARJANNOSTAJAISET
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA
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Kun tapaamme, suurhankkeen harjannostajais-
juhlat on juhlittu, pahimmat paineet suuren päi-
vän ja merkittävien vierailujen onnistumisesta 
on levätty pois. 

Mies vaikuttaa levolliselta, vaikkakin kiirei-
seltä. Kiirettä tuottaa tarve pitää pitkä ketju 
kestävänä ja toimivana. – Näen erittäin tärkeä-
nä sen, että uusien tuotantotilojemme raken-
taminen eli StreamLINe etenee aikataulussaan. 

– Pidän tärkeänä, että Timo Koota pääsee 
joukkueineen toteuttamaan suunnitellussa ai-
kataulussa moottorikokoonpanon siirron 5-hal-
lista ja että Ville Yli-Jama puolestaan pääsee 
oman joukkueensa kanssa rakentamaan ryhmä-
linjan korvausinvestoinnin 5-halliin heti, kun ti-
la vapautuu. 

– Jos minä ryssin omassa tehtävässäni, se 
harmittaa monia, toteaa Helminen. Samalla hän 
kiittää kaikkia hankkeessa mukana olevia oman 
talon joukkoja, yhteistyökumppaneita, rakenta-
jia ja hankkijoita, kaikkia, jotka ovat omistautu-
neesti viemässä StreamLINea eteenpäin. 

”Tästä taitaa tulla hyvä!”

– On suuri ilo nähdä, että se valtavan pitkä, kuu-
kausien mittainen suunnittelutyö, lukuisat neu-
vottelut, paljot sanat paperilla, sadat seinälle ty-
kitetyt piirrokset ja laskelmat, että se kaikki on 
todellakin muuttunut konkretiaksi. Se on pal-
kitsevaa.

– Näyttää siltä, että tästä taitaa tulla valmis-
ta. Hitto, tästä taitaa tulla hyvä! Helminen hymyi-
lee kertoessaan. 

Merkityksellistä 

Pekka Helminen ei säästele sanojaan, kun pu-
humme nyt meneillään olevan rakennusinves-
toinnin merkityksestä AGCO Powerille, Nokial-
la, yksilöille ja yhteisölle, jopa koko maallemme.  
– On ihan selvää, että meidän juuremme juurtu-
vat tämän myötä yhä syvemmälle koko konser-
nissa. Me ja meidän työmme tulevat näyttele-
mään koko maapallolla suurta roolia. 

– Minusta tuntuu, että meille annettiin aika-
naan mahdollisuus näyttää kyntemme kompo-
nenttien koneistajina ja maailman parhaiden 
moottoreiden kokoonpanijoina. Ja me olem-
me näyttäneet. Uskon, että jatkoa seuraa, sa-
noo Pekka. 

Helminen sanoo ääneen monen muunkin 
agcolaisen toiveen, eli sen, että mahdollisim-
man pian saataisiin pääkonttorilta lupa raken-

taa 6-hallin yhteyteen myös tuiki tarpeelliset toi-
mistotilat. Tällä hetkellä tuotannon monet tu-
kiorganisaatiot istuvat ”ilmassa”. 

– Nyt 6-halliin on siirtymässä kesän 2020 jäl-
keen vain osa tuotannon tukiorganisaatioista. 
Jotta joukkueemme olisi vahva ja yhtenäinen, 
niin toivottavaa olisi, että päästäisimme viimeis-
telemään rakennushankkeen toteuttamalla kai-
vatut toimistotilat.

Työkyvyn ylläpitoa

Työkyvyn ylläpito on tämän päivän alleviivauk-
sista. Kuinka sinä pidät itsesi voimissa?  

– Jaa´a, projekti on kieltämättä imaissut  
minut aika vahvasti syövereihinsä. Se on koto-
nakin huomattu. Mutta… 

– Kun tämä vaihe on valmis ja rakennus luo-
vutettu AGCOlle, niin Helminen ottaa perheen-
sä mukaan ja matkaa heidän kanssaan hetkek-
si kokonaan pois, nauttimaan hetkeksi siitä, et-
tä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. 

– Yleensäkin pyrin vapaalla tekemään jotakin 
sellaista, missä työn ajatteleminen ei ole edes 
mahdollista. Pelaan jalkapalloa, koripalloa ja 
muutenkin kaikki liikunta saa mielen rauhoit-
tumaan työn kiireistä. Perheen kanssa vietettyä 
aikaa ei voi liikaa korostaa ja sille pitää kiireestä 
huolimatta raivata tilaa. 
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LOGSET
TEKSTI: ULLA AURIO | KUVAT: HEIKKI SALOVAARA JA ULLA AURIO

Logsetin keväällä lanseeraama keskikokoi-
nen hybridiharvesteri, Logset 8H GTE Hybrid, 
sai merkittävän tunnustuksen Ranskan ja 
Belgian rajalla pidetyillä Libramontin -mes-
suilla heinäkuussa 2019. 
Metsäalan johtava ranskankielinen lehti Bois 
International ja laaja valintakomitea valitsi-
vat Logsetin hybridiharvesterin Vuoden Met-
säkoneeksi.
Uudessa harvesterimallissa on EU:n uusim-
mat päästömääräykset (Stage 5) täyttävä 
AGCO Power 74 LFTN-dieselmoottori. 

Nokialla, AGCO Powerin Linnavuoren mootto-
ritehtaan pihamaalla Logsetin huippuhienoa 
hybridiharvesteria oli mahdollisuus ihailla elo-

kuussa 6-hallin laajennusosan harjannostajais-
päivänä. Ja ihailijoita tosiaan riitti. Koneen ym-
pärillä kävi jatkuva kuhina. Mielenkiinto oli eri-
tyisen suuri.

Ei siis ihme, että myös harjannostajaisiin 
osallistunut AGCO-konsernin varapääjohtaja 
Eric Hansotiakin halusi kivuta ohjaimiin. 

Innovatiivista ja 
ympäristöystävällistä 

Ranskassa keväällä Logsetin voittoisan valinnan 
perusteiksi mainittiin innovatiivisuus ja ympä-
ristöystävällisyys erityisesti hiilidioksidipäästö-
jen ja energiatehokkuuden osalta. 

Palkinnon ottivat Ranskassa Logsetin puo-
lesta vastaan alueen myyntijohtaja Marc Mi-
meau ja Logsetin hallituksen puheenjohtaja 
Tapio Nikkanen. Nikkanen esitteli harvesteria 
myös Linnavuoressa. 

– Logsetin strategian kulmakiveksi valittiin 
muutama vuosi sitten olla metsäkonealan yk-
könen ympäristöystävällisyydessä ja energiate-
hokkuudessa. Olemme määrätietoisesti kehit-
täneet uusia ratkaisuja tuomalla markkinoille 
nyt jo toisen hybridimallin.  Vuoden Metsäko-
ne-palkinto on yhtiöllemme hieno kiitos ja kan-
nustaa meitä jatkossakin kehittämään strate-
giamme mukaisia uusia tuotteita, toteaa tyyty-
väinen Logsetin hallituksen puheenjohtaja Ta-
pio Nikkanen. 

Vuoden metsäkoneeksi valittu hybridiharvesteri esittäytyi Linnavuoressa 

Logsetin hybridiharvesteri 
oli ”pihamessujen” vetonaula

Logsetin hallituksen 
puheenjohtaja 
Tapio Nikkanen 
(vas.) on syystäkin 
ylpeä hybridi-
harvesterista. 
Tämän palkitun 
laitteen voima-
na on hybridi-
järjestelmällä 
varustettu AGCO 
Powerin 74 LFTN
-dieselmoottori.
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Logset ja Cargotec soveltavat 
hybriditekniikkaa kaupallisesti 
AGCO Powerin asiakkaista Cargotec (Kalmar konttilukki) ja 
Logset (metsäharvesterit 8H GTE Hybrid ja 12H GTE Hybrid) 
ovat soveltaneet hybriditekniikkaa kaupallisesti. 

Kummassakin tapauksessa ta-
voitteena on dieselmoottorin 
lyhytaikaisten kuormitushuip-
pujen leikkaaminen, mikä mah-
dollistaa dieselmoottorin käy-
tön taloudellisimmalla kuor-
mitusalueella ja dieselmootto-
rin mitoittamisen pienemmäk-
si kuin tehontarve ilman hybri-
ditekniikkaa vaatisi.

Hybridijärjestelmään kuuluu 
dieselmoottoriin vauhtipyörälle 
kytketty kestomagnetoitu tahti-
kone, sitä ajava invertteri sekä 
energiavarasto, joka voi olla li-
tium-ioniakku tai superkonden-
saattori. 

Hybridijärjestelmät integroi-
tuvat saumattomasti koneen 
muuhun automaatiojärjestel-
mään siten, että kuljettajan ei 
tarvitse kuin nauttia sen tuo-
masta suorituskyvystä ja halu-
tessaan seurata järjestelmän ti-
laa ja energiavaraston varausta-
soa (SOC). 

Logsetin järjestelmä mah-
dollistaa tehon ajamisen ener-
giavarastosta tahtikoneeseen, 
jolloin se toimii dieseliä avusta-
vana sähkömoottorina. Vastaa-
vasti tahtikonetta voidaan käyt-
tää energiavarastona toimivan 
superkondensaattorin varaa-
miseen harvesterin kuormitus-
tilanteen ollessa siihen opti-
maalinen. 

Metsäharvesterin kuormi-
tushuiput ovat karsinnassa ja 
sahauksessa. Ne ovat hyvin ly-
hytaikaisia työvaiheita, jolloin 
superkondensaattorit soveltu-
vat energiavarastoksi. Logset 
käyttää samaa dieselmootto-
ria (AP74) sekä tavallisessa et-
tä hybridiversiossa, jolloin jäl-
kimmäisen huipputeho on suu-
rempi.

Konttilukissa hetkellistä 
huipputehoa tarvitaan kont-
tien nostamisessa ja yhtaikaa 
kiihdytettäessä, jolloin lisäte-
hoa saadaan akusta. Vastaa-
vasti konttia laskettaessa ja 
lukkia jarrutettaessa voidaan 
ottaa energiaa talteen lataa-
malla akkua. Lukin toiminnot 
ovat täysin sähköisiä. Mootto-
rilla ajetaan käynnistyksen jäl-
keen lämmityssykli, tämän jäl-
keen kovalla kuormalla varsi-
nainen akkujen lataussykli ja 
lopuksi vielä jäähdytyssykli en-
nen sammutusta. 

Kun akkujen varaustila las-
kee riittävän alas, moottori 
käynnistyy uudelleen ja aloit-
taa alusta saman työkierron. 
Dieselmoottorina on 85 kW te-
hoinen nelisylinterinen mootto-
ri, kun perinteisessä lukissa käy-
tettiin kahta 135 kW kuutosdie-
seliä. Kalmar valmistaa noin 60 
hybridilukkia vuodessa.

TEKSTI: PEKKA HJON JA JOUKO JÄRVINEN + TIIMI.

Halu päästä hybridiharvesterin ohjaimiin, se oli ilmeinen. 
Kuljettajan paikalle kapusi muun muassa Eric Hansotia.

Logsetin palkittu hybridiharvesteri oli tehtaan pihalla kuin kärpäspaperi. 
Vetovoima oli suuri.
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TEKSTI: PEKKA HJON JA JOUKO JÄRVINEN + TIIMI.

RAAKAVESIPUMPPAAMO
TEKSTI JA KUVAT: VILJA PYLSY

Saneerattu raakavesipumppaamo 
toimii varmasti ääriolosuhteissakin

Erno Lindroos osoittaa AGCO Powerin uusia raakavesipumppuja. 

Miharintiellä, lähellä Linnavuorentien ris- 
teystä sijaitsevan raakavesipumppamon laa-
jennus ja saneeraus on loppusuoralla. Uudis-
tuksen myötä AGCO Powerille tulee pump-
paamoon oma, uusi järjestelmä. 

Raakavettä tarvitaan Linnavuoressa mo-
niin jäähdytysprosesseihin, kuten esimer-
kiksi moottorikomponenttien karkaisuihin 
ja moottorien testiajoihin. 

– Käytämme järvivettä, koska se on edullisem-
paa kuin kaupungin vesi, eikä jäähdytykseen 
käytettävän veden tarvitse olla juomavettä, pro-
jektia vetävä Erno Lindroos kertoo.

Järvestä otettu vesi palautuu takaisin.
 – Järviveteen ei sekaannu minkäänlaisia 

epäpuhtauksia ja se kulkee omassa putkistos-
sa koko matkan takaisin järveen asti. Se virtaa 
ensin suodattimien ja sitten lämmönvaihtimien 
läpi. Lämmönvaihtimissa on kaksi piiriä, joista 
toisessa kulkee jäähdyttävänä nesteenä raaka-
vesi ja toisessa piirissä jäähdytettävä, suljetus-
sa kierrossa oleva prosessivesi. Vesi siis palautuu 
putkistoa pitkin takaisin järveen puhtaampana, 
mutta hieman lämmenneenä, Lindroos jatkaa.

Pumppaamo on lähes yhtä vanha kuin teh-
das. Se on ollut samalla paikalla ainakin 50-lu-
vulta asti. Pumppaamo on rakennettu alun pe-

rin palvelemaan Valmet Linnavuoren tehdasta. 
Edellinen saneeraus tehtiin vuonna 1984. 

Viimeisimpään remonttiin asti AGCO Power 
on käyttänyt samaa järjestelmää toisen yrityk-
sen kanssa. 

– Tämä on aiheuttanut haasteita, koska eri 
toimijoilla raakaveden tarve on erilainen. Me 
tarvitsemme tasaista tuottoa ympäri vuoden, 
Lindroos tietää.

Koko pumppaamon ylläpitovastuu on ollut 
AGCO Powerin kunnossapito-osastolla. 

– Uudistus helpottaa myös pumppaamon yl-
läpitoa ja huoltoa, kun järjestelmät eriytetään 
eri toimijoille. Huoltotöiden aikataulutuskin hel-

”Järviveteen 
ei sekaannu 
minkäänlaisia 
epäpuhtauksia 
ja se kulkee
omassa 
putkistossa 
koko matkan
takaisin järveen 
asti.” 



14   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

Tero Kortelainen esittelemässä raakavesipumppaamolla käytettävää generaattoria.

Tältä pumppaamolla näytti viikolla 36. 

pottuu, kun yhtä järjestelmää huoltaessa tar-
vitsee ottaa vain yhden yrityksen toiminta huo-
mioon. Myös laitos itsessään tuli elinkaarensa 
päähän, joten saneeraustarve oli sitäkin kautta 
todellinen, Lindroos toteaa.

Linnavuoren moottori ja 
Tesoman generaattori

Dieselpumppu on toiminut aiemmin varavoi-
makoneena mahdollisia sähkökatkoja tai tuli-
paloja ennaltaehkäisemässä, tehtaan palopos-
tin ollessa raakaveden päässä. Vanha systeemi 

on purettu pois ja uusi Tesoman yksikön valmis-
tama ja toimittama sähköaggregaatti toimii ny-
kyisenä varavoiman lähteenä. 

– Generaattori toimii täysin automaattisesti 
sähkökatkostilanteissa. Sen jatkuva prime-säh-
köteho on 250 kVA / 200 kW. Tämän lisäksi yli-
kuormitettavuutta löytyy normien puitteissa 10 
prosenttia 1 tunnin ajan 12 tunnin jakson aika-
na, projektimyyntipäällikkö Tero Kortelainen 
kertoo.

Generaattorin voimanlähteenä toimii linna-
vuorelainen 84 WIG-moottori ja sähköntuotan-
non hoitaa Stamford-generaattori. Jälkimmäis-
tä on ylimitoitettu merkittävästi (nimelliskoko 

550 kVA), koska pitkien syöttöetäisyyksien ta-
kia oikosulkuvirtaa tarvitaan enemmän kuin pe-
rustilanteessa.

Kortelaisen mukaan varavoimakone oheis-
laitteineen on asennettu kuuden metrin vakio-
merikontista muokattuun lämpö- ja äänieristet-
tyyn laitesuojaan. 

– Järeän rakenteen avulla taataan varma toi-
minta ääriolosuhteissakin. Konttiin on asennet-
tu varavoimakoneikon lisäksi sähkö/ohjausko-
jeisto, ilmanvaihtojärjestelmä, pakoputkisto se-
kä suurehko polttoainesäiliö (1700 litraa), jonka 
turvin voidaan syöttää sähköä yhtäjaksoisesti 
täydellä teholla n. 35 tuntia.    
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OKRA-MAATALOUSNÄYTTELY

AGCO Power näkyi monin eri tavoin 
heinäkuussa järjestetyissä OKRA-
maatalousnäyttelyssä Oripäässä.

AGCO Suomen teltassa esittelijöinä olivat pro-
jektipäällikkö Marko Pinola ja myyntipäällik-
kö Aleksi Tammentie joiden mukaan palaute 
moottoreista oli varsin hyvää. 

– Asiakkaat kokevat tärkeäksi sen, että he voi-
vat antaa palautetta meidän kauttamme suo-
raan tehtaalle, Pinola sanoi.

Massey Ferguson Suomen myyntiyhtiön 
myyntipäällikkö Jarno-Matti Hakamäki kertoi, 
että koska moottori on koneen sydän, ”Massik-
ka” kampanjoi Suomessa sloganilla: ”suomalai-
sella sydämellä”.

– Suomalaisuus ja AGCO Powerin moottorit 
ovat meille tosi iso myyntivaltti, Hakamäki kertoi. 

Massey Fergusonin Suomen myyntialueesta 
vastaava päällikkö Guillaume Boutin pitää AGCO 
Powerin moottoreista.

– AGCO Powerin moottorit ovat hyvin suun-
niteltuja, tehokkaita ja luotettavia. Ja mikä pa-
rasta asiakkaamme pitävät niistä, Boutin kiteytti.

Minna ja Janne Sarvijärvellä on kolme Valt-
raa. Samaa merkkiä käytti jo Sarvijärvistä edelli-
nen sukupolvi. Tuorein agcolainen on pari vuotta 
vanha puimuri, joka on Sarvijärvillä yhteiskäytös-
sä Parkkuu Konerengas Oy:n kanssa.

– Kyllä me AGCO Power tunnetaan ja meistä 
on tärkeää tukea kotimaista muutenkin kuin vain 

aatteena. Ollaan oltu tyytyväisiä moottoreihin ei-
kä koneissakaan ole ollut mitään isoja ongelmia. 
Toki vanhemmissa koneissa kalusto kuluu, Sar-
vijärvet kertoivat.

Sakari ja Aaro Norokorpi sekä Ville Joki-
nen katselivat koneelliseen puunkorjuuseen 
liittyviä koneita Nisula Forest Oy:n osastolla. 
Nisulan myynnistä vastaava Kalle Matsson ker-
toi, että yrityksen koneiden kotimaisuusaste on 
kova.

– Esimerkiksi harvennushakkuukoneessa pe-
ruskone tulee Länneltä, metsävarustelu ja hyd-
rauliikka meiltä ja moottori AGCO Powerilta. Kun 
koneessa on AGCO Powerin moottori niin kyllä 
kaikki sen tietävät, että se silloin toimii. AGCO Po-
werilla on hyvä maine ja se on myös positiivista 
kaupallisessa mielessä.

Sakari Norokorpi kertoi, että heidän tilan ko-
neissa on AGCO Powerin moottorit.

– Meiltä löytyy kaksi 2000-luvun alussa ostet-
tua Valtran traktoria ja Sampo-niminen puimu-
ri. Minulla on pelkästään positiivista palautetta 
moottoreista.

Norokorven mukana oli Ville Jokinen, joka sa-
noi olleensa viisi vuotta sitten töissä AGCO Powe-
rin tuotekehityksessä. Nykyisin Nokian raskailla 
renkailla työskentelevä mies muistelee tehtaan 
aikoja, jolloin otettiin suuria harppauksia pääs-
tömääräyksissä.

– Terveisiä tehtaalle. Kuulemma siellä on edel-
leen kiireistä, Jokinen huikkasi.

Turun konekeskuksen pisteellä olevalle Esa 
Puntilalle AGCO Powerin moottorit ovat tuttu-
ja, sillä hän oli aiemmin 20 vuotta töissä Linna-
vuoressa muun muassa tuotannossa, huollossa 
ja tuotekehityksessä.

– Monien kuulee ihmettelevän, että tehdäänkö 
Linnavuoressa edelleen moottoreita. Toinen ih-
mettelyn aihe on se, että tehdas työllistää yli 750 
ihmistä. Ihmiset ovat mielissään moottoreiden 
kotimaisuudesta. Monesti AGCO Powerin moot-
toreista kuulee luonnehdittavan, että ne ovat luo-
tettavia, Puntila tiivisti messupalautetta ja lähetti 
samalla terveisiä vanhoille työkavereille.

Jouni Nieminen tuli juttelemaan AGCO Powe-
rin pisteelle Pinolan ja Tammentien kanssa. Hä-
nellä antoi hyvää palautetta moottoreista, joita 
on hänen Valmetin koneissa.

— Minulla on kolme Valmetin traktoria, mal-
lit 502, 700 ja 605. Vanhinkin vuodelta 1969 on 
edelleen hyötykäytössä, klapisirkkelissä. Valmet 
on aina ollut luottopeli, eikä ole jättänyt pulaan. 
Pienillä huolloilla on menty, vain muutama vä-
hän isompi remontti on tarvinnut tehdä, Niemi-
nen kertoi.

– AGCO Powerin moottorit ovat meille tuttuja 
traktoreista ja puimureista. Koneista eikä moot-
toreista ole valittamista. Nyt ollaan jo eläkkeel-
lä, mutta hyvät kokemukset ovat muistoissa. Tu-
limme Sulon kanssa katsomaan tätä generaatto-
ria, kun siinä luki AGCO Powerin nimi, Seppo Ka-
tajisto kertoi.

AGCO Powerin moottoreita kehuttiin 
OKRA-maatalousnäyttelyssä

Marko Pinola, Massey Fergusonin Suomen myyntialueen päällikkö Guillaume Boutin 
Beauvaisista Ranskasta ja Massey Ferguson Suomen myyntiyhtiön myyntipäällikkö  
Jarno-Matti Hakamäki Turun Konekeskukselta näyttivät AGCO Powerin moottorin tyyp-
pikilpeä Massey Ferguson Activa S 7345 MSC -merkkisen puimurin hytin kyljessä.

Turun konekeskuksen jälkimarkkinoinnissa toimiva Esa Puntila 
esitteli yrityksen osastolla AGCO Powerin moottoria.

TEKSTI JA KUVAT: VILJA PYLSY
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Hammaspyöräosasto 
sai kaksi uutta uunia

Minna ja Janne Sarvijärvi Valtran S374-trakto-
rissa, jossa on AGCO Powerin 84 AWF-moottori.

Aaro (vas.) ja Sakari Norokorpi, Ville Jokinen ja 
Kalle Matsson Nisulan P99-harvennushakkuuko-
neen äärellä.

Aleksi Tammentie, Marko Pinola ja Jouni 
Nieminen AGCO Powerin pisteessä.

Seppo ja Sulo Katajisto poseerasivat AGCO 
Powerin Tesoman tehtaalla valmistetun 
VG-generaattorin takana.

Hiiletyskarkaisu-uuni on koko prosessin
solmukohta hammaspyöräosastolla. 
Jos uuni pettää, koko toiminta katkeaa. 
Nyt linja on saanut tuekseen kaksi 
uutta uunia.

Uuni alkaa olla käyttövalmiina, ja kesälomil-
lekin ehkä ennättää ennen räntäsateita. Täl-
laisia ajatuksia pohtii lämpökäsittelystä vas-
taava työnjohtaja Olli Ääri.

Kyseessä on ykköshallissa toimivan ham-
maspyöräosaston uusi hiiletyskarkaisu-uuni. 
Investointi, johon kuuluu sekä hiiletyskarkaisu- 
uuni että päästöuuni, tehtiin jo vuosi sitten. Sa-
malla päätettiin uusia automaatiojärjestelmä 
olemassa olevan linjaan.

Uuni oli tarkoitus asentaa paikalleen kesän 
aikana ja sen piti olla käyttövalmiina silloin, 
kun osasto palaa kesälomilta. Kesän aikana on 
riittänyt runsaasti asennus- ja suunnittelutyö-
tä. Olli Äärin lisäksi projektiin osallistui useita 
henkilöitä kunnossapidosta. Olli mainitseekin 
erityiskiitoksensa kunnossapidon avusta ja tu-
esta koko projektin aikana.

– Pyysin tämän takia kesälomat vasta syk-
syksi. Toivotaan, että silloin kun pääsen lomal-
le, on vielä sen verran lämmintä, että vesi on 
sulaa, Olli Ääri sanoo hymyssä suin.

Uusi uuni tuo tehokkuutta osastolle

Hammaspyöräosastolla toimii kaksi erillistä 
linjaa. Uudelle hiiletyskarkaisu-uunille oli tar-
vetta, koska vanhemman toiminta alkoi olla 
epävarmaa ja huolto kallista. Uuden hankin-
nan myötä linja laajeni neljännen kerran.

– Uusi uuni lisää kapasiteettia, etenkin sel-
laista, mitä voidaan ajaa ilman miehitystä. 
Vanhaa linjaa ei voinut kuvitellakaan ajavan-
sa ilman miehitystä, kertoo Olli Ääri.

Uuni on hammaspyörävalmistuksen sol-
mukohta. Noin 90 prosenttia hammaspyörä-
osastolla valmistettavista osista hiiletyskar-
kaistaan. Koneistuslinjat syöttävät osia uuniin, 
jossa ne paistetaan eli karkaistaan. Siten saa-
vutetaan osaan lujuus.

– On tärkeää, että uuni on toimintavarma.
Syyskuun alkupuolella uuni on ollut tes-

timielessä käytössä muutaman viikon. Aluk-
si se ei kuitenkaan täyttänyt sille asetettu-
ja vastaanottomääreitä, ja siksi uunin käyt-
töönotto on mennyt myöhemmäksi kuin oli 
tarkoitus. 

Tuolloin asennus oli vielä hieman kesken, 
mutta Olli arvelee, että uuni on toiminnassa 
syyskuun toisella viikolla. – Arvelen, että ensi 
viikolla asennustyö on maalissa.

HIILETYSKARKAISU-UUNI
TEKSTI JA KUVA: IDA KANNISTO

Olli Ääri (vas.), takana Mika Latja ja etualalla Jani Luhtamaa (oik.) uuden hiiletyskarkaisu-
uunin edustalla.
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TRAIT on ohjelma, joka keskittyy erityisesti 
yrityksen arvojen mukaisen toiminnan edis-
tämiseen. Kysymyksessä on koko AGCO-kon-
sernin laajuinen ohjelma. 

AGCO Powerin tuore henkilöstöhallinnon asian-
tuntija-päällikkö (HR Business Partner) Jon-
na Kaminen vetää Linnavuoressa konsernin 
TRAIT-ohjelmaa. Hänen apunaan toimivat lä-
hettiläinä Lorena Menegucci ja Vilja Pylsy.  
Yhteistyötä Suomessa tehdään Suolahden 
traktoritehtaan ja Outi Tervalan johtaman 
AGWN-ohjelman kanssa.

– Tämä on vapaaehtoisuuteen ja konsernin 
arvoihin perustuva monimuotoisuusohjelma, 
jolla edesautetaan tasa-arvoa, läpinäkyvyyttä, 
vastuullisuutta, kunnioitusta ja tiimityötä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa tii-
vistä yhteydenpitoa konsernin muiden lähet-
tiläiden kanssa. Suunnittelemme yhdessä toi-
mia, joilla voimme edistää AGCOn arvoja, ker-
too Jonna.  

Jonnan mukaan Suolahdessa on esimerkik-
si kokeiltu – tasa-arvon näkökulma huomioiden 
– muun muassa sokkorekrytointia eli rekrytoin-
tia ilman tietoa hakijan iästä tai sukupuolesta. 

Jonna Kaminen on 
arvojen lähettiläs

Teksti: Ulla Aurio  | Kuva: Heikki Salovaara

AGCO Powerin henkilöstötoiminnoille on ase-
tettu kaksi strategista painopistettä. Toinen 
on työturvallisuuden kehittäminen ja toinen 
on huipputiimin muovaaminen AGCO Po-
werista ja sen henkilöstöstä. 

Työturvallisuuden kehittäminen, se on 
helppo ymmärtää. Nolla tapaturmaa, se on 
päivän sana.

Mutta, mitä mitä tarkoitetaan sanalla 
huipputiimi, Petri Laakkonen? 

– Kun yksilöt voivat yrityksessä hyvin, voi 
yrityskin hyvin. Ja hyvinvoiva yritys juuri voi 
kutsua itseään huipputiimiksi.

– Me olemme agcopowerilaisina yhdessä huip-
puhyvä huipputiimi sillä hetkellä, kun jokainen 
meistä voi tuntea töihin tullessan, töissä olles-
saan ja töistä lähtiessään, että tämä homma su-
juu kaikelta osin todella hyvin.

Laakkosen mukaan huipputiimiksi kasvami-
nen edellyttää, että kaikilla on tiedossa se suun-
ta, jota kohti yrityksessä ollaan matkalla. 

– Se edellyttää myös, että meillä jokaisella on 
työmme edellyttämä taito ja osaaminen, myös 
toimivat työvälineet sekä täysin selvillä eri pro-
sessit tehtävien tekemiseen.

– Huipputiimissä esimiestyö ja johtaminen 
tukevat asioiden viemistä tavoiteltavaan suun-
taan. Ja erittäin suuressa arvossa pidän sitä, et-
tä talossamme on todella laaja osaamisen kirjo, 
paljon taitavia moniosaajia. 

– Tiivistäen voisin sanoa, että huipputiimi-
läinen tulee töihin mielellään, saa paljon ai-

kaiseksi toimivassa työympäristössä ja lähtee 
tyytyväisenä töistä kotiin. Tämän toteutuessa  
koko mitassaan, olemme toteuttaneet AGCO  
Powerissa huipputiimi-strategiamme, Petri 
Laakkonen toteaa.

Mitä muita käytännön toimenpiteitä osastoil-
la sitten tehdään ja mitä asioita otetaan henki-
löstökyselyn tuloksista työlistalle, se jää Laakko-
sen mukaan osastojen oman päätöksen varaan. 

Pientä viivettä käsittelyssä

Viime keväänä toteutetun henkilöstökyselyn 
tulosten osastokohtainen läpikäynti on loppu-
suoralla. Henkilöstöjohtaja Petri Laakkosen mu-
kaan muutamien osastojen osalta tuloksia ei ole 

kuitenkaan vielä päästy käymään henkilöstön 
kanssa läpi. 

– Emme siis ole aivan tavoitellussa aikatau-
lussa tulosten käsittelyn suhteen. Pyrimme kui-
tenkin syyskuun aikana hoitamaan asian tä-
män ensimmäisen vaiheen osalta kuntoon, ker-
too Laakkonen. 

-UA/PL-

HUIPPUTIIMIKSI!

HENKILÖSTÖTUTKIMUS
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LAATUNURKKA

AGCO Powerin valmistamat dieselmoottorit 
koostuvat hyvin pitkälti valetuista ja taotuista 
komponenteista. Valukappaleiden kanssa työs-
kenteleminen on haasteellista, johtuen muun 
muassa valun valmistusprosessin virheherkäs-
tä luonteesta, jossa muuttujia on monia ja kahta 
samanlaista kappaletta näkee harvoin.

Jotta pääsisimme kohti visiotamme ”Nolla 
virhettä” meidän on muutettava ajatustapaam-
me. 

Meidän on osattava kertoa toimittajille, mit-
kä alihankittavan komponentin vaatimukset 
ovat. Kuuluuko komponentin olla vesitiivis ja 
vaaditaanko, että toimittaja todentaa tämän? 
Minkä tyyppistä valuvirhettä sallitaan, kuinka 
paljon sitä saa olla ja missä kohtaan komponent-
tia? Tarvitseeko komponentille suorittaa paine-
testiä ennen toimitusta meille? 

Valukappaleen suunnitteluvaiheessa on erit-
täin tärkeää, että mahdollisimman aikaisin ote-
taan valimon suunnittelijat mukaan keskuste-
luun. Tällä tavalla on mahdollista keskustella 
vaatimuksista ja yhdessä kehittää valettavuu-
den kannalta paras kappale. Näin myös vali-
mon suunnittelijat voivat antaa omat ehdotuk-
sensa liittyen designiin ja kertoa mitkä piirteet 
helpottavat tai hankaloittavat kappaleen valet-
tavuutta.

Huonon laadun korjaaminen

Toinen avaintekijä tässä on myös se, että mei-
dän on muutettava suhtautumistamme kos-
kien toimittajien huonon laadun korjaamis-
ta. Toimittajien huonon laadun korjaaminen 
ei kuulu tälle vuosituhannelle, eikä meidän pi-
dä sellaista hyväksyä. Ei edes korkean tuotan-
topaineen alla. 

Hyväksyntä saattaa antaa signaalin toimitta-
jalle, että ei ole niin suurta väliä vaikka on pie-
niä poikkeamia. Toimittaja ajattelee ehkä, että 
”asiakas korjaa osat kuitenkin ja laskuttaa mei-
tä siitä”. 

Kuitenkin, korjaukseen palaa rahaa meillä, 
eikä kaikkia kuluja saada perittyä toimittajal-
ta takaisin mitenkään. Komponentin suunnit-
teluvaiheessa tämä asettaa korkeampia vaati-
muksia suunnittelulle. Ongelmatilanteissa tä-
mä asettaa korkeampia vaatimuksia hankinnal-
le. Ideana kuitenkin se, että AGCO Powerin moot-
toreissa tulisi olla vain sellaisia osia, jotka jo toi-
mittajalta lähtiessään täyttävät komponentille 
asetetut vaatimukset ja spesifikaatiot.

Simon Sundfors
Laatuinsinööri 

– AGCO Powerissa ennakkoluulottomuus on 
keskeisessä osassa tekemistä. Meillähän on ilah-
duttavasti myös naisia työssä, jota ei perintei- 
sestä näkökulmasta ole pidetty naisten työnä. 
Silti tilannetta voitaisiin parantaa esimerkik-
si vahvistamalla tietoisuutta siitä, että tehtaas-
sa moni työ sopii todellakin yhtä hyvin naisille 
kuin miehillekin.

 

Vastuun kantamista 
  

Jonna Kamisen mukaan TRAIT voi edistää yh-
teiskuntavastuun kantamista muun muassa 
osallistumalla vaikkapa verenluovutuskampan-
jaan tai auttamalla joulukeräyksen avulla alueen 
vähävaraisia perheitä. 
 – Toivon, että käytännön toteutusideoita tu-
lee kentältä, mahdollisimman monilta agcolai-
silta, sanoo Jonna.

– TRAIT-toiminnan yksi peruspilareista on toi-
mittajavastuullisuus. Varmistamme, että toimit-
tajavalinnoissamme käydään läpi yhteiskunta-

vastuuseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liitty-
vät aiheet, ja tarkennamme niiden seurantaan 
liittyviä toimia

Yksi tapa toteuttaa TRAIT-tavoitteita on myös 
kiinnittää huomio oman yrityksen messuilla, op-
pilaitoksissa ja julkisissa kanavissa tapahtuvaan 
markkinointiin niin, että se kiinnostaisi paitsi se-
kä naisia että miehiä, myös eri kansallisuuksia. 

– Ja tietenkin, erilaisuuden hyväksyminen 
omassa työyhteisössä, se on äärettömän tär-
keä ja siitä meidän tulee jokaisen huolehtia ja 
sitä haluaa myös TRAIT painottaa, Jonna Kami-
nen sanoo.

Toivon, että käytännön toteutus-
ideoita tulee kentältä, mahdolli-
simman monilta agcolaisilta.

KUVA: VILJA PYLSY
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KIINASTA
uutisia & terveisiä

Hyvää laatua ja auditointeja
Changzhoussa me lopettelimme juuri viimei-
simmän ennusteen valmistelun. Tämänhetkinen  
näkymä kertoo, että tuotantomme tulee ole-
maan tasolla 13 000 moottoria tämän vuoden 
loppuun mennessä. Huomioitava on, että siitä 
määrästä on iso osa varastomoottoreita.

Uusi sylinteriryhmien koneistuslinja on odo-
tusten mukaisesti toiminut hyvin. Toistaiseksi on 
koneistettu 1 500 ryhmää, ja laatu on ollut hy-
vä. Tällä hetkellä me koneistamme ryhmiä kol-
messa vuorossa.

Toisena hyvänä uutisena haluan kertoa, että 
me juuri läpäisimme TUV ISO9001 -auditoinnin 
ilman merkittäviä havaintoja. Tämä koskee sekä 
moottoreita että generaattoreita. 

Syyskuun lopussa on sovittuna ISO45001 
-auditointi. Meillä on korkea luottamus siihen, 
että me läpäisemme senkin, olemmehan hyvin 
yhteen suuntaan toimiva tiimi nykyaikaisessa 
tehtaassa.

Loppuvuotta kohden meidän on pidettä-
vä huoli siitä, että saamme kaikki suunnitellut 
varastomoottorit valmiiksi. Sen lisäksi Stage V 
-moottorien tuotannon valmiusaste pitää saada 
sille tasolle, että voimme toimittaa tarpeen mu-
kaisesti vuonna 2020 ja siitä eteenpäin. Ja tie-
tenkin vuoden 2020 budjetin valmistelu ja päät-
täminen, se on juuri nyt ajankohtainen huomion 
kohde.

Näkymä 2020

Ensi vuonna meillä on iso huolenaihe, joka joh-
tuu pienentyneistä moottorien tuotantomäärä-
arvioista. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on 
kaikin keinoin pyrittävä tekemään niin paljon 
työtä kuin mahdollista omassa tehtaassamme. 
Kuitenkin on samalla huomioitava pitkäaikais-
ten toimittajasuhteiden tärkeys, sillä tuotanto-

määräthän menevät toisinaan alaspäin ja sitten 
taas lisääntyvät nopeastikin. 

Joustavuus on se, missä meidän on oltava 
ensiluokkaisen tehokkaita. Saattaa olla, että me 
koneistamme joitakin muitakin kriittisiä tarkto-
rin osia omien moottorikomponenttiemme li-
säksi.

Meidän on jatkuvasti pidettävä huolta kor-
keasta tuottavuudestamme ja laskettava teh-
taan yleiskustannuksia parhaamme mukaan. 
Tässä vaativassa tehtävässä meidän on odotet-
tava hyvää yhteistyötä omalta henkilöstöltäm-
me niin, että me pääsemme tulevan vaikean 
ajanjakson yli.

Kuinka motivoida työntekijöitämme ja pys-
tyä pitämään AGCO Powerin moottorivalmistuk-
sen kokenut henkilöstö ylitse vaikeiden aikojen 
on melkoinen haaste täällä Changzhoussa. Yri-
tämme parhaamme ja toivomme sinne Suo-
meen kaikkea hyvää loppuvuodelle!

Uusi koneistuslinja toiminnassa. 

ALLEN ZHANG, AGCO POWER KIINAN TUOTANTOPÄÄLLIKKÖ
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APS ETELÄ-AMERIKAN 
UUTISET

TEKSTI: FERNANDO SILVA

Massey Ferguson toi markkinoille uuden AGCO Powerin moottorilla 
varustetun MF 4200xtra –traktorin Expointer 2019 -tapahtumassa.

Odotettu täydennys MF 4200
-sarjan tuoteperheeseen

Massey Ferguson osallistui 42. Expointer- 
tapahtumaan teknologiaystävällisillä trak-
torimalleilla, joita on helppo käsitellä ja jot-
ka tarjoavat optimaalisen toimintakyvyn. 

MF 4200 Xtra -sarja on uutuus tuotevali-
koimassa ja osa brändin tuotemerkin lansee-
rausta. Expointer-maatalousmessut järjestet-
tiin Porto Alegressa, Brasialiassa 24. elokuu-
ta - 1. syyskuuta.

– MF 4200-sarja on maineikas, mutta MF 
4200 Xtra on sitäkin vielä parempi. Massey 
Fergusonin menestynein ja myydyin vilje-
lijöille suunnattu tuoteperhe on jatkuvan 
tekniikan parantamisen ansiosta entistä ta-
loudellisempi, tehokkaampi, luotettavam-
pi ja suorituskykyisempi, AGCOn traktorei-
den markkinointikoordinaattori Eder Pin-
heiro kertoo. Tämä oli odotettu täydennys 
MF 4200 -sarjan tuoteperheeseen. Sitä asiak-
kaat olivat pyytäneet ja näin ollen asiakkai-
den vastaanottokin oli erinomainen. 

Varustettuna 
maineikkaalla 
3-sylinterisel-
lä AGCO Po-
werin moot-
torilla, joka 
noudattaa 
MAR-1-
Brasilian 
ajoneuvo-
jen päästöjen 
valvonnan sään-
telyohjelmaa, (Proconve), MF 4200  
Xtra -sarja koostuu neljästä mallista:  
MF 4280 Xtra (80 hv), MF 4283 Xtra (89 hv), 
MF 4290 Xtra (99 hv) ja MF 4292 Xtra (105 hv). 

– Vankka, luotettava, monipuolinen ja 
etenkin pienviljelijöiden tarvitsema. Kaik-
ki mallit ovat 4x4 -alustaisia eli nelivetoi-
sia. Ne ovat myös vähän huoltoa vaativia. 
Ne ovat yhteensopivia kaikenlaisten maa-

tilan laitteiden, kuten äkeiden, pienten is-
tutuskoneiden, kylvökoneiden, maajyrsin-
ten ja kasvinsuojeluruiskujen kanssa, Pin-
heiro korostaa.

MF 4200 Xtra -traktorit ovat tarkoitet-
tu käytettäväksi viljelymaan valmisteluvai-
heessa, kuten muun muassa maanmuok-
kauksessa, istutuksessa ja ruiskutuksessa.

AGCO Power osaksi 
Nolla tapaturmaa -foorumia
AGCO Power liittyi tänä syksynä Nolla tapatur-
maa -foorumiin. Foorumi on työpaikkojen ver-
kosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja 
työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä par-
haiden käytäntöjen levittäminen. Toiminnassa 
on mukana noin 400 jäsentyöpaikkaa. 

Nolla tapaturmaa -verkoston kantavana ajat-
telutapana on, että kaikki tapaturmat ovat es-
tettävissä. Foorumin tarkoituksena onkin mo-
tivoida ja rohkaista työpaikkoja tavoittelemaan 

”nollaa tapaturmaa”. EHS-tiimi toi-
voo saavansa foorumin kautta hyviä 
ideoita, vinkkejä ja työkaluja siihen, 
kuinka teemme tehtaalla työskente-
lystä entistä turvallisempaa.

Foorumia ylläpitää Työterveyslaitos, joka 
tuottaa jäsenille mm. aineistoa ja ohjeita työtur-
vallisuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. 

– Toiminnan ytimessä on muiden jäsenyri-
tysten kanssa verkostoituminen ja sitä kautta 

mahdollisuus oppia uusia toimintatapoja, joita 
soveltamalla voimme kehittää oman tehtaam-
me turvallisuutta yhä paremmaksi, toteaa dip-
lomityötään tehtaan laatuosastolla tekevä Ma-
ria Rantanen.  
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YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

EHS-päivän järjestänyt EHS-työryhmä työsuojeluvaltuutettu Markku Koskinen (vas.), EHS-päällikkö Juha Randell, turvallisuusasiantuntija 
Saija Mäkelä, ympäristöinsinööri Aija Koivuranta, työsuojeluvaltuutettu Timo Paija ja diplomityöntekijä Maria Rantanen.

Elokuisena EHS-tiimin teemapäivänä pääl-
limmäisinä aiheina olivat ympäristö ja työtur-
vallisuus. Kiinnostus tapahtumaa kohtaan oli  
suuri. Kantatehtaan nurmialueelle pystytetyt 
moninaiset infoteltat, lukuisat infotaulut, kyse-
lyt ja ennakkotiedotus houkuttelivat  paikalle 
runsaasti yleisöä. 

Järjestäjät eivät unohtaneet myöskään 
6-hallin ja Tesoman väkeä, vaan näihin molem-
piin toimitettiin aiheeseen liittyviä välipaloja. 

– Halusimme tämän tapahtuman myötä teh-
dä EHS-tiiminä toimintaamme tunnetummaksi 
ja samalla tiedottaa, että AGCO Power on nyt 
liittynyt Nolla tapaturmaa-foorumiin, kertoo 
diplomityöntekijä Maria Rantanen. 

– Teemapäivä onnistui yli odotusten ja pai-
kalle riitti väkeä koko päivän. Oli mukava vaih-
taa ajatuksia muiden työntekijöiden kanssa. 

Aurinkoinen ja lämmin sää varmasti auttoi sii-
nä, että ihmiset jäivät mielellään kiertelemään 
teltoille, Maria toteaa.

Tapahtumassa sekä 6-hallilla että Tesomal-
la toteutettiin työturvallisuuskysely, jonka tar-
koituksena oli kartoittaa työntekijöiden käsi-
tyksiä ja tietoja ympäristöön- ja turvallisuu-
teen liittyvistä toimista tehtaalla sekä kerätä 
ideoita tulevia EHS-videoita varten. Jo olemas-
sa olevat EHS-videot saivat paljon kiitosta pai-
kan päällä. 

Paikalla nähtiin tiedotusjulisteita tapatur-
mien määrästä ja taajuudesta, yleisimmistä ta-
paturmatyypeistä (ergoukko) sekä työntekijän 
ja työnantajan turvallisuuteen liittyvistä vas-
tuista työpaikalla. Tarjolla oli terveellistä väli-
palaa hedelmäsmoothieiden ja välipalakeksien 
muodossa sekä karkkirasioita ja heijastimia.

Mehiläisen pisteellä pääsi mittaamaan pu-
ristusvoimiaan ja sai tietoa OmaMehiläinen-so-
velluksesta ja liikunnasta. Lähitapiola keskittyi 
työmatkaliikenteessä tapahtuviin liikenneon-
nettomuuksiin ja pisteellä sai arvioida omaa 
liikennekäyttäytymistään ja osallistua ensiapu-
laukun arvontaan.

Tapahtumassa olivat mukana myös Skydda, 
Ympäristötukku ja Pirkanmaan Jätehuolto, jot-
ka kertoivat omasta toiminnastaan ja tuotteis-
taan. Pirkanmaan Jätehuolto jakoi biojätepus-
seja ja lajittelukasseja kierrätyksen helpotta-
miseksi.

Tehdaspalokuntakin oli kertomassa toimin-
nastaan ja värväämässä uusia innokkaita pa-
lokuntalaisia. Heillä oli näytillä pelastusajo-
neuvoja ja tulipalotilanteissa käytettäviä va-
rusteita. 

KIINNOSTAVA EHS-TEEMAPÄIVÄ

TEKSTI: MARIA RANTANEN/ULLA AURIO | KUVAT: VILJA PYLSY
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Timo Paija testasi Skyddan tuotteita. Juha Randel (oik.) ja Skyddan esittelypisteellä 
kärkituotteita ja uutuuksia esitellyt Skyddan Ville Karhu (vas.).

Lajitteluneuvonnasta ja jätehuollosta kertoi Pirkanmaan 
Jätehuollon Silva Vuopponen.

Öljyn- ja kemikaalien torjunnasta sekä paloturvallisuudesta puhuivat Ympäristötukun 
Tapio Jokinen (takana) ja Jarmo Niemenmaa. Jokisella on kädessään öljynimeytyskitti.

Linnavuoren tehdaspalokunnan toimintaa esittelivät palokunnan 
päällikkö Jani Moilanen ja jäsen Mirva Peltokoski.

Halusimme tämän tapahtuman myötä tehdä 
EHS-tiiminä toimintaamme tunnetummaksi
ja samalla tiedottaa, että AGCO Power on nyt
liittynyt Nolla tapaturmaa-foorumiin.

- Maria Rantanen -
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TEKSTI JA KUVAT: VILJA PYLSY

TUTUSTUMISRETKI SUOLAHTEEN

Unlimited Studios-
sa kuvaaminen on 
kielletty. 
Kuvassa oleva mal-

likuosi kertoo siitä, 
että traktoreiden per-

sonoinnissa ”kaikki on 
mahdollista”.

AGCO Powerin ja Valtran yhteistyö on 
laajaa, ja yksi osa kummankin toimijan 
menestyksessä.

Valtra on johtava traktoreiden valmis-
taja ja palveluntarjoaja Pohjoismaissa ja 
yksi Latinalais-Amerikan suosituimmista 
merkeistä. Traktoreita valmistetaan Suo-
messa ja Brasiliassa. Huippubrändi tarvit-
see huippumoottorin, joten Valtran koneis-
sa käytetään AGCO Powerin moottoreita. 

Valtran tehtaalla, Äänekosken Suolahdessa, ke-
hitetään, valmistetaan ja markkinoidaan trak-
toreita. 

Suolahdessa työskentelee yhteensä noin 
950 henkilöä. Tehtaalla valmistuu keskimäärin 
42 traktoria päivässä. Traktoreiden läpimenoai-
kaa on tehostettu.

– Viisi vuotta sitten läpimenoaika oli 12-13 
tuntia ja nyt vain 7 tuntia. Kaikki koneet koea-
jetaan. Kun traktori lähtee linjalta, niin kolmen 
tunnin päästä siitä se on täysin valmis, henkilös-
töpäällikkö Kai Jäske kertoo.

Jäsken mukaan traktoreiden kotimaisuus-
aste on noin 50 prosenttia, kun lopputulokseen 

AGCO Powerin ja Valtran yhteistyö kantaa

Valtran ja Suolahden yhteistyöhön liittyy myös TRAIT-ohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä monimuotoisuutta ja saada AGCOsta siten  
entistä houkuttelevampi työpaikka. Kuvassa mietitään yhteisiä TRAIT-suunnitelmia. Kuvassa vasemmalta HR-asiantuntija, Suomi, Hanna Gore,  
tuotehallinnan projektitiimin päällikkö Outi Tervala, HR Business Partner Jonna Kaminen, AGCOn Suomen toimintojen henkilöstöjohtaja  
Jari Suuronen, henkilöstöpäällikkö Petri Laakkonen, Valtran laatupäällikkö Tuula Stenberg ja tuotekouluttaja Mikko Porrassalmi.

lasketaan myös kaikki työn osuus. Vaikka kan-
sainvälistyminen on koko ajan entistä vahvem-
paa, kotimaisuus näkyy Äänekoskella myös si-
ten, että Valtran Suolahden tehdas on yksi suu-
rimpia nähtävyyksiä seudulla. Jäsken mukaan 
vierailijaryhmiä käy päivittäin. Mielenkiintoa on 
herättänyt erityisesti Unlimited Studio, jossa to-
teutetaan mitä erikoisempia traktoriratkaisuja.

– Värejä, malleja ja eri kombinaatioita on pal-
jon. Joskus joku laski, että meillä on miljoona eri 
vaihtoehtoa, Jäske valottaa.

Unlimited Studio on kasvattanut suosio-
taan huimasti sen synnyttyä viisi vuotta sitten, 
sillä nykyisin noin 30 prosenttia traktoreista on  
modifioitu.

Tuotekehitys yhteydessä päivittäin

Tuotekehityksen osastolla yhteistyö Linnavuo-
reen näkyy käytännössä päivittäin.

– Nostaisin yhdeksi hienommista asioista 
tiimityömme ja tahtotilan kehittää ratkaisuja, 
joissa tavoitteena on asiakkaan huomioimi-
nen, Suolahden tuotekehityksen moottori- 
installaatioprojekteista vastaava Juha Vauhko-
nen toteaa.

Menestymisen salaisuus on Vauhkosen mu-
kaan tiimityön lisäksi asiakkaan kuunteleminen 
ja toiveiden sekä tarpeiden ymmärtäminen. 

Valtralla kaikki värit ovat mahdollisia. Pinkki 
traktori Unlimited Studion edustalla.
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Suvi Huttunen aloitti AGCO Powerilla 
taloushallinnon tehtävissä viime 
keväänä.

Suvi Huttusen tie AGCO Powerille löytyi, kun 
AGCOn rekrytoija otti häneen yhteyttä Linked
in -verkostoitumissivuston kautta ja kertoi 
avoimesta työpaikasta. Linnavuoressa Su-
vi työskentelee Purchase to Pay Lead Finland 
-tittelin alla.

Purchase to Pay Lead vastaa Suomen ta-
solla ”hankinnasta-maksuun” -prosessin ke-
hittämisestä taloushallinnon näkövinkkelistä.

Suvi on AGCO Powerin ja Valtran yhtei-
nen työntekijä, jonka tehtäväkenttään kuuluu 
AGCO Power Linnavuoressa, Valtra Suolahdes-
sa ja taloushallinnon palvelukeskus Budapes-
tissä Unkarissa.

– Teen yhteistyötä AGCO Powerin ja Valt-
ran oston ja logistiikan kanssa. Tavoitteena on 
kehittää ostolaskujen käsittely-, maksatus- ja 
raportointiprosesseja mahdollisimman tehok-
kaiksi.

Koulutukseltaan Suvi on liiketalouden tra-
denomi. Hän on myös paljasjalkainen tam-
perelainen, joka vietti lapsuutensa Lahdessa. 
Myöhemmin hän on asunut ulkomailla.

Suurimman osan tähänastisesta urastaan 
Suvi Huttunen on työskennellyt UMP-Kymmene 
Oyj:n palveluksessa. Työpolku on ollut mo-
nipuolinen, sillä sen varrelle on mahtunut  
taloushallinnon palvelukeskuksen perusta-
mista, tehtävien keskittämistä, prosessien  
kehittämistä ja harmonisointia sekä runsaasti 
kansainvälistä kokemusta.

Suvi kertoo, että työhön on kuulunut paljon 
matkustelua eri mantereilla ja vuoden mittai-
nen työkomennus Kiinassa.

– Olen lähtöisin juuri Purchase to Pay -pro-
sessin puolelta, mutta viimeisimmät viisi vuot-
ta työskennellyt Process Expertinä Order to 
Cash -prosessin parissa.

Vapaa-aika kuluu kannustusjoukoissa
urheilukenttien laidoilla

– Monen palvelukeskuksessa työskentelemäni 
vuoden jälkeen on mahtavaa saada työsken-
nellä yksikössä, tehtaalla, lähellä ”oikeita työn 
ääniä”, Suvi Huttunen sanoo.

AGCO Powerissa häntä innostaa vallitseva 
tilanne monen taloushallinnossa tehdyn muu-
toksen jälkeen. Suvi sanoo, että haaste vaikut-
taa mielenkiintoiselta ja tehtävää on paljon.

Hän kokee innostavaksi myös laajan teh-
täväkentän, joka ulottuu Linnavuoresta Buda-
pestiin.

– Budapestin palvelukeskuskin on melko 
tuore, joten heidän kanssaan prosessien har-
monisointi on alkumetreillä. Ihastuttavaa tääl-
lä ovat mukavat työkaverit ja rento ilmapiiri.

Työpaikan ulkopuolella Suville ovat tärkeitä 
perhe ja liikuntaharrastukset. Perheen kanssa 
suurin osa vapaa-ajasta kuluu puutarhahom-
missa, kalastaessa ja savusaunaa lämmittäes-
sä mökillä Keski-Suomessa. Myös ratsastus-, 
voimistelu- ja koripallokentän laidalla tulee 
vietettyä paljon aikaa kannustusjoukoissa.

– Syksy sisältää paljon lasten koulu- ja har-
rastustouhuja sekä esikoisen ylioppilaskirjoi-
tusten jännäämistä. Mökillä on meneillään sie-
nestys- ja marjastuskausi. Työrintamalla riit-
tää takuuvarmasti puuhaa ja haastetta uudes-
sa tehtävässä.

SUVI HUTTUNEN

Linnavuoressa tehtyjä moottoreita asennus-
jonossa.

– Lähdemme konseptista ja lopputuote on 
valmis traktori.

AGCO Powerin moottoreista kysyttäessä 
Vauhkonen vastaa, että Valtran traktoreissa on 
maailman parhaat moottorit. 

– Tuote on hieno ja kaiken takana on hyvin 
paljon ammattitaitoista porukkaa ja hyvää eri 
tiimien välistä yhteistyötä.

HR-osastoilla yhdistetään prosesseja

Myös AGCO Powerin ja Valtran HR-osastot teke-
vät aktiivista yhteistyötä. 

– Olemme yhdistäneet monia eri prosesse-
jamme turhan työn minimoimiseksi. Keskus-
telemme ja mietimme yhdessä myös parhaita 
käytäntöjä, HR-asiantuntija Hanna Gore sanoo.

Hanna Gorelle Linnavuoren toiminta on hy-
vin tuttua, sillä hän toimi HR:n Kristiina Jär-
visen äitiysloman sijaisena vuosina 2014-2016. 
Silloin hänet tunnettiin sukunimellä Juntunen.

Prosessien yhdistämisistä Gore antaa esi-
merkkeinä palkkakantojen yhdistämisen ja 
Employee Central -järjestelmän (myöh. EC).

– Yhteinen palkkakanta helpottaa muun 
muassa erilaisten tilastojen ja raporttien teke-
mistä. 

Valtra ja AGCO Power olivat mukana EC:n  
pilottivaiheessa.

– Koska olimme aktiivisia pilotointivaihees-
sa, saimme järjestelmään paljon toivomiam-
me toimintoja ja pääsimme vaikuttamaan,  
Gore iloitsee.

EC on kesällä avattu globaali järjestelmä, jo-
ta käyttä HR:n lisäksi koko henkilökunta. EC:n 
avulla henkilöstö pystyy mm. hallitsemaan 
omia tietojaan. 

TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVA: ULLA AURIO

“Mahtavaa työskennellä 
lähellä oikeita työn ääniä”
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LYHYESTI

Selkeyttä projektinhallintaan
Henkilöstökyselyn vastauksissa tuli toiveita 
toiminnan selkiyttämisestä. Vastaukset oli-
vat sysäys tehdä organisaatiomuutos Tuote-
hallinnan ja Tuotekehityksen osastoilla. 

Osastojen välinen yhteistyö on hyvää, mutta epä-
selvyyttä on ollut projektihallinnan työtehtävien 
jakaantumisessa. 

Aiemmin Tuotehallinta (PM = Product Manage-
ment) on määrittänyt projektin ja Tuotekehi-
tys on toteuttanut sen, jolloin projektijohtami-
sen vastuu on jakautunut kummallekin osastol-
le. Organisaatiomuutoksen jälkeen tuloksena on 
vain yksi projektipäällikkö, joka johtaa sen alus-
ta loppuun, NPI-projektien päällikkö Outi Terva-
la ja Tuotehallinnan johtaja Jarno Ratia kertovat.

Tuotehallinnassa Jarno Ratian alaisena Ou-
ti Tervala vetää projektihallintaa toteuttavaa NPI 
Project Team -ryhmää. NPI-lyhenne tulee sanois-
ta New Product Introduction tarkoittaen uusien 
tuotteiden projekteja. 

Myös konsernista tuli palautetta epäselvyy-
destä, kun osa projektinvetäjistä oli Ratian ja osa 
minun tiimissä. Elokuun alusta Tuotekehityksen 
NPI-projekti tiimi on siirtynyt Tuotehallinnan al-
le, Tervala sanoo.

Jokaisella NPI-henkilöllä on kymmeniä pro-
jekteja vuosittain. Eri traktorimallit ja toimijat tar-
vitsevat oman projektin. Myös päästölainsäädän-
nön muuttuminen luo uusia projekteja ja muu-
tosprojekteja. 

Jo pelkästään AGCOn suunnitelmassa on rei-
lu 200 projektia, mihin meidän moottorimme on 
linkitetty, Ratia kertoo.

Tervala ja Ratia tiivistävät, että organisaatio-
muutoksen seurauksena tehtävät eivät muutu, 
mutta sisäinen vastuu selkiytyy. Muutos tuo sel-
keyttä myös asiakkaan näkökulmaan, sillä nyt yk-
si ihminen toimii asiakkaan suuntaan yhteyshen-
kilönä.

Projekteja viedään eteenpäin AGCOn yhteisen 
projektimallin mukaan. 

Mallissa on kuusi vaihetta ja niiden välissä kat-
selmuksia. Ne varmistavat, että asiat tehdään oi-
keassa järjestyksessä, että pysytään aikataulus-
sa, kustannuksissa ja laadussa, Tervala vastaa.

Teksti ja kuva: Vilja Pylsy

AGCO Powerin golfmestaruus ratkottiin Turun seudulla
 

Kuvassa Ismo Hämäläinen (vas.), Jarno Ratia, Juha-Pekka Asikainen, 
Jari Niemi ja Timo Kokko. Kuvasta puuttuu Juha Tervala.

NPI-tiimi. Kuvassa Janne Keskinen (vas.), Aleksi Tammentie, Pilvi Perälä, Ida-Maria Nummela,
Petri Vaulo, Outi Tervala, Marko Pinola, Tero Huhtanen ja Carlos Soares.

Tämän vuoden AGCO Powerin golf-
mestaruuskisat taisteltiin ennakko-
luulottomasti Varsinais-Suomessa. 
Voiton vei Jarno Ratia.

Elokuisen viikonlopun kestänyt tur-
naus alkoi jo perjantaina Kankais-
ten Golfin vapaaehtoisella lämmitte-
lykierroksella, johon tyypillisesti vain 
kovakuntoisimmat golffarit osallistu-
vat. Varsinaiset mittelöt käytiin lauan- 
taina ja sunnuntaina, joka sekin on pe-
rinteisesti voimia kuluttava rypistys. 

Lauantaikierros pelattiin Parais-
ten aurinkoisessa Archipelagia Golfis-
sa ja sunnuntain Naantalin Kultaran-
nan rankkasateen kastelemalla, isok-
si vesiesteeksi muuttuneella kentällä. 

2019 mestariksi kruunattiin Jar-
no Ratia, joka hallitsi 35 tunnin tur-
nauksen muuttuvat olosuhteet par-
haiten. Toiseksi pinnisti Juha-Pekka 

Asikainen ja palkintotroikan täydensi 
Ismo Hämäläinen. Tämän vuoden 
voittajan teesit olivat oikea-aikainen 
liittyminen ryhmään, oikeanlainen 
nesteytys sekä kohtuullinen määrä 
unta.

Huikean 36 väylää kestäneen, yl-
lättävän korkeatasoisen pääkisan li-
säksi kisattiin aina niin paljon speku-
laatioita aiheuttavat Lähimmäs lip-
pua- ja Pisin draivi -kisat. Molemmat 
oheiskilpailut voitti Juha Tervala. 

Varsinkin Pisin draivi -kisa oli tiuk-
ka, jopa puolueeton tarkastaja joutui 
arvioimaan lopputulosta, tuomiten 
Juhan kisan voittajaksi. Juha-Pekka 
Asikainen hävisi pituuskisan muu-
tamilla senteillä – paitsi JP:n omas-
ta mielestä. Tasoituksettoman lyönti-
pelikilpailun voitti Jari Niemi.

 
-Yx pelaajista-



26   SISUKAS | AGCO POWER HENKILÖSTÖLEHTI

HR tiedottaa: ORGANISAATIOMUUTOKSET

KESÄN AIKANA ALOITTANEET
UUDET HENKILÖT
Petteri Kiiskilä on 1.6.2019 alkaen nimitetty 
tutkimusinsinööriksi tuotekehitysosaston
Research & Advanced Engineering -jaokseen.
Aki Linjamaa on 3.6.2019 alkaen nimitetty 
kehitysinsinööriksi tuotekehitysosaston Engine 
Installations -jaoksen Performa2nce & 
Emissions -tiimiin.
Timo Ojala on 3.6.2019 alkaen nimitetty 
kehitysinsinööriksi tuotekehitysosaston 
Test & Validation -jaokseen.
Sami Siuruainen on 3.6.2019 alkaen nimitetty 
kehitysinsinööriksi tuotekehitysosaston Electro-
nics-jaoksen Support Tool Development -tiimiin.
Jenni Rauhala on 17.6.2019 alkaen nimitetty 
Product Cost Specialist -tehtävään talousosas-
ton NPI Controlling -tiimiin.
Noémi Szabados on 1.7.2019 alkaen nimitetty 
äitiysloman sijaiseksi Indirect Buyer -tehtävään. 
Lorena Menegucci on 1.8.2019 alkaen nimitetty 
SAP Manufacturing Analyst –tehtävään IT:n EAS 
-organisaatioon.
Jukka Saarimäki on 1.8.2019 alkaen nimitetty 
kehitysinsinööriksi APS & ME -osastolle. 
Kai Turunen on 5.8.2019 alkaen nimitetty 
materiaalisuunnittelijaksi logistiikkaan.
Janne Keskinen on 8.8.2019 alkaen nimitetty 
Project Team Leadiksi tuotehallintaan. 

Jukka Lappalainen on 12.8.2019 alkaen nimi-
tetty kehitysinsinööriksi tuotekehitysosaston 
Performance & Emissions -jaokseen.
Joonatan Mahnala on 2.9.2019 alkaen nimitet-
ty kehitysinsinööriksi tuotekehitysosaston 
Engine Aftertreatment -jaokseen.   

Tuotannossa ovat aloittaneet 
seuraavat uudet:
Koneistajina Rasmus Enstedt, Jussi Piippo, 
Jouni Lehtomäki, Samuel Frantzi, Soile Säi-
niö, Oskari Torninoja, Toni Väätäinen ja 
Roni Ovaskainen.
Moottorikokoonpanossa vaihetyöntekijöinä
Vesa Vuorenmaa, Roni Halme, Aake Majanie-
mi, Mikko Kujansuu, Linda Mansikkamäki,
Ola Antila, Jami Manninen, Arttu Meskanen, 
Niko Kalliomäki, Joona Rekola ja Sanna Sorsa.
 Välivarastonhoitajana on aloittanut Heikki
Ahro. Laitosmiehenä kunnossapidossa on aloit-
tanut Jesse Kivimäki. 

KESÄN AIKANA TAPAHTUNEET 
ORGANISAATIOMUUTOKSET
ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
LAATU-OSASTOLLA
Matti Tähkäaho on nimitetty määräaikaiseksi 
OEM-laadun Team Leadiksi 12.8.2019 alkaen. 
Hän toimii tehtävässä 31.12.2019 asti, jonka 

jälkeen tehtävään siirtyy äitiyslomalta palaava 
Anne-Mari Henttonen. 

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYKSESSÄ
Riku Tainio on nimitetty 1.6.2019 alkaen 
kehitysinsinööriksi tuotekehitysosaston 
Engine Installations -jaokseen.
Markus Laari on 1.6.2019 alkaen nimitetty 
kehitysinsinööriksi Engine Performance & Emis-
sions -jaokseen.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEHALLINNASSA
NPI-projektien päällikkö Outi Tervala on 
siirtynyt tuotehallintaan tuotekehityksestä ja 
raportoi tuotehallinnan johtaja Jarno Ratialle 
1.8.2019 alkaen. 
Muutoksen myötä Marko Pinola, Aleksi 
Tammentie ja Janne Keskinen siirtyvät 
raportoimaan Outi Tervalalle. 
Lue lisää NPI-projektitiimin organisaatio-
muutoksesta artikkelista viereiseltä sivulta. 

KESÄN AIKANA ELÄKKEELLE JÄÄNEITÄ 
HR-asiantuntija Kristiina Repo sekä 
koekäyttäjä Hannu Tuominen ja 
koneistaja Risto Jokinen ovat jääneet 
eläkkeelle pitkän ja ansiokkaan uran tehneinä.

EME HR-johtaja Linn Warzelhan (kuvassa toinen vasemmalta) kävi Suomen visiitillään myös Linna-
vuoressa. Koska AGCOn Italian puimuritehtaan henkilöstöpäällikkö vietti vierailuhetkellä syntymä-
päiväänsä, lähettivät Linn sekä tehtaan oma HR -joukkue hänelle onnittelut lipun kera.

Harrastekerhot
käynnistyivät!

AGCO Powerissa toimii 
25 erilaista harrastekerhoa. 

Kooste loppuvuoden toiminnasta
on luettavissa syyskuun alussa 

ilmestyneestä henkilöstö-
tiedotteesta. 

Tiedote on jaettu työntekijöiden  
kahvitiloihin sekä toimihenkilöille 

sähköpostitse. Tiedotteen voi 
lukea myös mm. SiNetin uutisista.

Tervetuloa mukaan!
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Ihmeellinen syksyn alku. Töihin, tehtaaseen, privaat-
tiin, elämään yleensä ja ympäröivään yhteiskuntaan-
kin liittyviä tähtihetkiä on nimittäin tipahdellut etee-
ni toinen toisensa perään. Kerron muutamista. 

Yksi tähtihetkeni oli se, kun Salovaaran Heikki 
kannusti ja tuuppi minua uuden hallin harjakaisis-
sa menemään Kootan Timon palstalle ja kurkista-
maan siellä tulevaisuuteen. 

Se, mitä näin ja miten sen koin, se vasta jota-
kin oli. 

Ensinnäkin minua pelotti, sillä sukelsin niiden 
kummallisten lasien kautta valtavaan, vielä raken-
tamattomaan, mutta silti todelliseen tehdassali- 
maailmaan. Siellä värikkäät vaunut tuntuivat tule-
van suoraan päälleni. Kaikki oli elävää ja liikkuvaa. 
Äänekästäkin. Pyörrytti. Pysähdytti. Häikäisevää. 
Olo oli kuin lapsena Linnanmäellä. 

Kokemus panee sanomaan, että 
ONNEA PALJON TEILLE KAIKILLE, IHMEELLISEN 

INNOVATIIVISILLE AGCOLAISILLE!
ooo

Samassa tilaisuudessa ja samaisena harjannos-
tajaispäivänä katselin tuntikausia herra Eric Han-
sotian kasvoja. Ja mietin, mietin edelleenkin, mi-
ten ikinä ne jotkut osaavat siellä Amerikassa leipoa 
tuommoisia eericcejä. 

Miten muovataan ihminen, joka ilmaisee iloaan, 
kiinnostustaan, kannustamistaan ja elinvoimaa 
niin, että se tarttuu näkijöihin ja kuulijoihin. Että se 
uskottavaa. Että se ei ällötä. 

Ericin ilo näkemästään oli totta. Niin uskon. Tai 
sitten hänellä on takanaan joku maailmanluokan 
näyttelijäkoulutus, sen kaiken muun omaamansa 
koulutuksen lisänä. Hymy oli nimittäin lajissaan ve-
ret seisauttava. Moista tarvittaisiin täällä murjotta-
vassa pohjolassa enemmän. 

ooo
Ja sitten silmiini pistää viisaus Aamulehdessä. Tam-
pereella vieraili nimittäin äsken yksi maailman tun-
netuimmista ja arvostetuimmista arkkitehdeistä eli 
Daniel Libeskind. Mies on suunnitellut sen kuului-
san Tampereen kannen ja areenan.

Arkkitehdiltä kysyttiin, että miettikö hän aree-
naa ja tornitaloja hahmotellessaan, miten vaikeaa 
kokonaisuuden toteuttaminen olisi?

Libeskind vastasi: – En! Jos pohdinta aloitettai-
siin aina kysymyksellä “voiko tämän toteuttaa”, mi-
tään suurta ei olisi ikinä saatu aikaiseksi. Pitää ol-

la viaton ja naiivi, jotta voi synnyttää jotakin koko-
naan uutta, Libeskind naurahtaa.

Luin tuon Libeskindin. Syntyi tähti ja hetki. Ajat-
telin Sinua, hyvä lukijani. Ja koko AGCO Poweria. Jo-
tain merkittävää on talossa ja tehtaassa oivallettu, 
sillä koko ajan syntyy jotakin uutta. Täällä on saa-
tu suurta aikaiseksi. Täällä on oivallettu uuden syn-
nyttämisen edellytykset. 

ooo
Miten minä oivalsin, että itsessäni asuu mahdolli-
suus muuttaa kävelykyvyttömyyteni kävelykyvyk-
si ja rapakuntoni elinvoimaisuudeksi, siitä aihees-
ta kirjoitan sivulla www.ullaaurio.com. Vilkaise, jos 
haluat. Lähden lenkille. Lähde Sinäkin! 

Kun Salovaaran Heikki töni minua menemään 
Kootan Timon luokse ja kokeilemaan niitä kum-
mallisia moniulotteiseen tulevaisuuden vieviä la-
seja, niin…  se oli todellinen tähtihetkeni mones-
sakin mielessä. Pelotti vietävästi, sillä sukelsin la-
sien kautta valtavaan elävään liikkuvaan vielä ra-
kentamattomaan mutta todelliseen tehdassaliin, 
jossa värikkäät vaunut tuntuivat tulevan päälleni. 
AAApua, mutta ihanaa. 

Häikäisevää. 
Pysähdyttävää. 

Kun seurasin Ericin 
hymyä, ilmeitä, asen-
netta, kykyä ilmaista 
ilonsa ja taitoa tuo-
da esiin kiinnostuk-
sensa, se teki hyvää. 

PALSTANPÄÄ | Ulla Aurio, SISUKAS-lehden päätoimittaja

PÖKERRYTTÄVIÄ TÄHTIHETKIÄ

Ulla 
 ulla.aurio@gmail.com

Somaa 

syksyä 

Sinulle!


