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Iso ilo investointirahasta!
 

Hyvää  
Joulua 

... ja sitten tuli vielä se vientipalkintokin!
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TEKSTI: U

INVESTOINTI

Jatkuu edelliseltä sivulta

Kuva on otettu Duluthissa, pääkonttorin portaikossa. Vain hetkeä aikaisemmin AGCO Powerin toimitusjohtaja Juha Tervala ja  
tuotantojohtaja Harri Ruponen ovat saaneet kuulla, että yhtiön johtoryhmä 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, jonka kerrannaisvaikutukset ovat mittavat. Ajoituksellisesti kuin suuri joululahja.
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Jo muutama vuosi sitten AGCO teki Linnavuoren tehtaan tulevaisuuden kannalta merkittävän  
päätöksen investoida täysin uuteen moottoriperheeseen lähes 100 miljoonaa euroa.  

– Se jo osoitti omistajamme uskovan vahvasti, että polttomoottorit säilyvät työkoneiden ytimessä vielä vuosikymme-
niä, vaikka julkisuudessa dieseleiden mainetta on ryvetetty jo jonkin aikaa,  

toteaa toimitusjohtaja Juha Tervala tuoreimpia AGCO:n investointipäätöksiä tarkastellessaan.

Polttomoottoreiden tulevaisuutta ankkuroidaan Linnavuoreen

Investointirahaa pala palalta – yhteensä

160 000 000,00 euroa

Tervalan mukaan kehitteillä olevat uudet moot-
torit vaativat merkittäviä investointeja myös 
tuotantolaitteisiin. – Ja niinpä me saimmekin 
sitten luvan investoida tuotekehitysinvestoin-
nin yhteydessä 26 miljoonaa euroa myös tuo-
tantoon. 

26 miljoonan euron summa ei sekään vielä 
yksistään riittäisi, vaan tarvittaisiin myös uusi 
koneistuslinja sylinteriryhmille. Sekin järjestyi.  
– Tästä merkittävästä korvausinvestoinnista 
meillä oli ilo kertoa jo edellisessä lehdessä, mut-
ta totuuden nimissä vapaata lattiapinta-alaa sen 
toteuttamiselle ei vielä ollut.

Loppuhuipennus uupui. – Sen eteen ydintii-
mimme teki pitkiä päiviä ja tarkoituksena oli pe-
rustella ”StreamLINE:ksi” ristitty kokonaisuus, 
jonka jälkeen paletti olisi koko lailla valmis tule-

ville vuosille toteutettavaksi, kertoo Tervala in-
vestointitarinan etenemisestä.  

Sitten herrat Ruponen ja Tervala saivatkin 
harvinaisen kutsun matkata pääkonttoriin Du-
luthiin itse esittelemään investointiehdotus 
AGCO:n johtoryhmälle, joka pääjohtaja Martin 
Richenhagenin johdolla näytti vihreää valoa 
hankkeelle. – Investoinnin suuresta arvosta joh-
tuen se vaati vielä hallituksen hyväksynnän, jo-
ka saatiinkin sitten heti seuraavalla viikolla, ker-
too Juha Tervala.

Kehitys-, työkalu- ja valmistusinvestoinnit 
ovat siis yhteensä 160 milj. €, joka on AGCO:n 
suunnasta mahtava luottamus suomalaiseen 
osaamiseen. 

Meidän kaikkien pitää nyt osoittaa olevam-
me AGCO:n luottamuksen arvoisia ja viedä pro-

jekti laadukkaasti, ajallaan ja sovituilla kustan-
nuksilla maaliin saakka. Kun tässä onnistum-
me, autamme merkittävästi AGCO:a pääsemään 
tavoitteisiinsa. Sitä kautta takaamme myös suo-
malaisen työn säilyvän lisääntyvissä määrin Lin-
navuoressa, sanoo toimitusjohtaja.

Kiitos vielä kaikille, jotka olette olleet edes-
auttamassa merkittävien investointien saami-
sessa kotimaahamme. 

Vaatii varmasti monia hikipisaroita ja pit-
kiä työpäiviä ennen kuin uudet moottorit ovat 
uudistetussa tehtaassamme sarjatuotannos-
sa, mutta silloin voimme ylpeillä maailman par-
haasta moottorista ja sitä valmistavasta tehtaas-
ta, toteaa Juha. 

Teksti: UA/JT Kuva: AP:n arkisto

ISO ILO INVESTOINTIRAHASTA!
Ilmeethän sen jo kertovat. Pääkonttorin päätös satsata Suomeen, ja ennen kaikkea Linnavuoreen, on otettu isolla  

ilolla vastaan. Kehitys-, työkalu- ja valmistusinvestoinnit ovat yhteensä 160 miljoonaa euroa.  
Kysymyksessä on AGCO:n suunnasta mahtava luottamus suomalaiseen osaamiseen.
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INVESTOINTIUUTISIA
TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVAT: MARIKA KOPONEN

Lokakuun viimeisenä päivänä Linnavuores-
sa nautittiin kakkukahveista iloisissa tunnel-
missa. Tieto suuresta investoinnista oli saa-
punut henkilökunnan korviin edellisellä vii-
kolla.

Pitkä jono kiemurtelee kohti kakkupöytää 
5-hallissa. Kahvihuoneessa kuppiensa ääres-
sä istuvat työvälineistä vastaava Juha Luoma, 
vaihetyöntekijä Jari Koskela ja sivulinjan osa-
huoltaja Eija Hindberg. 

Mikä tahansa kahvitauko ei ole kysees-
sä, vaan Juha Luoma toteaa, että nämä kah-

vit ovat iso juttu: lokakuun viimeisenä päivä-
nä koko tehdas juhlii tietoa siitä, että AGCO in-
vestoi Linnavuoren moottorivalmistukseen 71  
miljoonaa euroa.

Päätös vaikuttaa herättävän ilon ja helpo-
tuksen tunteita ympäri tehdasta. Juha Luoma 
pohtii, että investointi tarkoittanee ainakin jat-
kuvuutta ja tulevaisuutta Suomessa.

– Varmaankin työpaikka pysyy, ja ehkä lisää-
kin tulee, Juha toteaa.

– Kyllähän tämä tarkoittaa eteenpäinme-
noa. Ei junnata paikallaan, jatkaa Eija Hind-
berg.

Jari Koskela on työskennellyt Linnavuores-
sa jo lähes neljä vuosikymmentä. Vuosiin on 
mahtunut monenlaisia muutoksia, mutta halli 
on pysynyt samana koko ajan. Tulevia muutok-
sia hän ehtii todistaa vielä hetken aikaa.

– Hetken saan vielä täällä olla, mutta seuraa-
vaa 40:tä vuotta en taida olla näkemässä, Jari 
toteaa leikkimielisesti, mutta vakavoituu pian.

– Suomeen on selkeästi ruvettu investoi-
maan, muun muassa Meyerin telakka on siitä 
hyvä esimerkki. Uskon, että nämä isot päätök-
set poikivat yhä vain lisää investointeja ja niin, 
jotta jää jälkikasvullekin tekemistä.

Investointi toi turvaa ja toivoa jatkuvuudesta: 

”Ei meillä ihan surkea tuote ole”

Juha Luoma (vas.), Eija Hindberg ja Jari Koskela nauttivat investointipäivän kakkukahveista hyvässä hengessä. Juha pohti, että kahvit ovat iso juttu,  
sillä investointi tarkoittanee jatkuvuutta ja moottoritehtaan tulevaisuutta Suomessa.

”Varmaankin 
työpaikka pysyy

ja ehkä
lisääkin tulee.”
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Juttelua heräsi 5-hallissa heti, kun tieto investoinnista saapui. 
– Se tuo ajatuksia turvasta. Kaikki ovat olleet innoissaan, 

joiden kanssa olen jutellut, kertoo vaihtotyöntekijä Ja-
ri Rinta-aho.

Hän kulkee työpaikalleen Linnavuoreen joka päivä 
Sastamalan Kiikasta. Matkaa kertyy 50 kilometriä suun-
taansa. Pitkähkö työmatka ei kuitenkaan Jaria haittaa, 

vaan hän on omien sanojensa mukaan viihtynyt Linna-
vuoressa hyvin.

Moni totesi investointiuutisen tuovan varmuutta siitä, että työt 
säilyvät Linnavuoressa. Monien miljoonien arvoinen summa vah-
visti viestiä moottoritehtaan jatkuvuudesta.

– Suomea ja meidän suomalaisten työtä arvostetaan, ja se on 
hienoa, pohtii ryhmälinjan työnjohtaja Markku Saarela.

Samoilla linjoilla on ryhmälinjan asettaja Reijo Kangas. AGCO:n 
päätös investoida Linnavuoreen on Markku Saarelan mukaan en-
nen kaikkea osoitus luottamuksesta: moottoritehtaalla työt hoi-
detaan.

– Jo SAP oli osoitus siitä, että jos me johonkin hommaan ryh-
dymme, sen myös hoidamme.

Investoinnin myötä ryhmälinja saa uuden linjan. Markku Saa-
rela arvelee, että muutosten mukana myös digitalisaatio todennä-

köisesti lisääntyy tulevaisuudessa. Ryh-
mälinjaan kohdistuvat uudistukset 

tarkoittavat myös sitä, että tuo-
tevalikoima laajenee: mootto-

rin osia aletaan jatkossa ko-
neistaa enemmän itse, eikä 
enää osteta yhtä paljoa ul-
kopuolelta.

– Jatkossa tekeminen 
on enemmän omissa käsis-

sä, Markku selittää.
Tämä lupaa lisääntyviä 

mahdollisuuksia koneistajille, 
sillä kun työn kierto tehostuu, teke-

minen muuttuu monipuolisemmaksi ja 
samalla mielekkäämmäksi. Luvassa on 
myös uudenlaisia haasteita.

– Koneistajista on tällä hetkellä pulaa 
tehtaalla. Heille on kova kysyntä.

Lehden mennessä painoon joulu kol-
kuttaa jo ovella. Lokakuun viimeisenä päi-
vänä Markku ja Veijo kertoivat odottavan-
sa joululta yhdessäoloa perheen kanssa 
sekä hetken lepotaukoa arjen kiireistä.

– Perheen kanssa on vuosittaiset jou-
luperinteet. Arki on välillä juoksemista, 
kun puolisokin tekee vuorotyötä. Joulu-
na meillä on edes yksi yhteinen päivä ai-
kaa rauhoittua hetkeksi, Reijo toteaa.

– Suomea ja suomalaisten työtä selvästi arvostetaan, totesivat ryhmälinjan työnjohtaja Markku Saarela (vas.) 
ja ryhmälinjan asettaja Reijo Kangas.

Jari Rinta-aho kulkee Linnavuoreen Sastamalan Kiikasta saakka. 
Työmatka ei kuitenkaan häntä paina.

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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INVESTOINTIUUTISIA

– Ne ovat niin suuria summia, että on hankala edes ymmärtää. En 
niinkään osaa ajatella sitä summaa, vaan ennemmin sitä, mitä se tar-
koittaa, toteaa 6-hallissa autonkuljettaja Harri Salo.

Hän arvelee, että työmäärä lisääntyy jatkossa. Toisaalta 6-hallin 
laajeneminen helpottaa ahtautta kantahallissa. Harri myös sanoo, 
että on osannut odottaa hyviä uutisia.

– Jotkut aina joskus maalailevat tulevaisuutta pessimistisesti, 
mutta aina tulee uusia yllätyksiä. Ehkäpä jäärätkin alkavat jo us-
koa, että ei meillä ihan surkea tuote ole, Harri sanoo pilke silmä-
kulmassaan.

Tuore uutinen luo Harrin mukaan uskoa tulevasta koko alueelle, 
niin Nokialle kuin Pirkanmaallekin.

– Työntekijän toive on, että maltilla valmiiksi.

Moottoriasentaja Hanna Uusitalo 6-hallista sanoo, että joskus 
on käynyt mielessä, siirtyykö halli tulevaisuudessa muualle. Uuti-
sen myötä tuli varmistus, ettei toiminta ole siirtymässä ulkomaille.

– Jos he uskaltavat tuollaisen rahasumman tänne laittaa, niin 
kyllä se tuo turvaa.

Jatkuu edelliseltä sivulta.

”Jotkut aina joskus 
maalailevat tulevaisuutta

 pessimistisesti, mutta aina 
tulee uusia yllätyksiä. 

Ehkäpä jäärätkin alkavat
 jo uskoa, että ei meillä 
ihan surkea tuote ole.”

”Jos he uskaltavat 
tuollaisen rahasumman 
tänne laittaa, niin kyllä 

se tuo turvaa.”
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Tiedot emoyhtiö AGCO:n investointipäätöksistä tulivat siis tipoittain, pala palalta. Ydintiimin yksi Stream- 
LINE-hankkeen jännittävistä hetkistä elettiin muun muassa viime kesänä Brasiliassa, missä Harri Ruponen (vas.),  
Juha Tervala, Ville Yli-Jama ja Timo Koota olivat vetämässä tärkeää workshoppia. Kuva on otettu hetkellä, kun 
miehet ovat juuri saaneet tiedon siitä, että AGCO on hyväksynyt periaatetasolla ryhmälinjan korvausinvestoinnin.  
Investointi-iloako?

Entä sitten?

INVESTOINTIRAHAT ELÄMÄÄN
Iso investointiraha on siis myönnetty. 160 mil-
joonan euron potti liikahtaa ja alkaa elämään. 
Miltä tuntui, miltä tuntuu, miltä näyttää, entä 
nyt, entä sitten? 
 Vuoden 2018 loppujakson tunnelmiaan avaa-
vat ohessa tuotantojohtaja Harri Ruponen,  
projektipäällikkö Timo Koota ja valmistuspääl-
likkö Ville Yli-Jama. Toimitusjohtaja Juha Ter-
valan ajatuksia aiheesta on sivuilla 2 ja 5. 

Miten kuvailisit tämän koko suuren investointi- 
paketin merkitystä koko Suomelle, AGCO 
Powerille ja koko tehtaan väelle?

Ville:
 
– Tämä on suurimpia Suomeen tehtyjä 
investointeja koneistuksen saralla. Muka-

vaa että koneistus nähdään arvoa lisäävänä ja 
tärkeänä toimintona! Näillä hyvillä uutisilla ku-
romme hieman umpeen viimeisen kymmenen 
vuoden aikana syntynyttä investointien puut-
teesta syntynyttä laitteiston vanhenemista.

– Emme ole tällä hetkellä ainoita, sillä sa-
ma trendi on havaittavissa myös Sandvikilla, 
joka investoi Myllypuron porakonetuotantoon 
ja koneistukseen 18 milj. € ja Wärtsilässä, jo-
ka rakentaa kokonaan uuden tehtaan Vaasaan  

(200 milj. €).
– Linnavuoren tehtaalle uutinen on to-

della merkittävä. Sen arvoa ei ole vielä 
ehkä kokonaan ymmärrettykään. Jo-
kapäiväisen työn ohessa valitettavasti 
nämä muutaman vuoden päähän si-

joittuvat asiat unohtuvat. 

– Nyt pitäisi kuitenkin muistaa, että lähes 
kaikki tänään tehtävät parantavat toimenpiteet 
petaavat huomisen menestystä! Meillä ei ole va-
raa odottaa uusien linjojen pystytystä ja toivoa 
että toiminnan taso paranee sen myötä kuin tai-
kaiskusta. Meidän tulevaisuuden tavoitetilaan 
pääsemiseksi vaaditaan pitkäjännitteistä työtä 
kuten tähänkin saakka.

Harri: 

– Tällaisia investointeja metal-
liteollisuuden valmistukseen 
ei tehdä Suomessa joka päi-
vä, ei edes vuosittain. 

Jatkuu seuraavalla aukeamalla.

”Tämä on suurimpia 
Suomeen tehtyjä  
investointeja koneistuk-
sen saralla.”

”Linnavuoren tehtaalle 
uutinen on todella  
merkittävä. Sen arvoa ei 
ole vielä ehkä kokonaan 
ymmärrettykään.”
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INVESTOINTIUUTISIA

Trendi on ollut jo pitkään se, että siirretään val-
mistusta pois Suomesta. 

– Me olemme taistelleet vastavirtaan täs-
sä ulkoistamisen maailmassa ja nyt sen saa-
vutuksena on koneistuksen lisääminen Linna-
vuoressa ja moottoreiden kokoonpanon jatka-
minen tulevaisuudessakin, modernisoidussa 
tehtaassa. 

– Tämä päätös tuo turvaa ja varmuutta jo-
kaiselle yksittäisellekin agcopowerilaiselle, sil-
lä meillä on tiedossa toimintaa pitkälle tule-
vaisuuteen. 

Timo:

– Vaikka sijaintimme lähel-
lä napapiiriä, kaukana mo-
nista toimittajista ja asia-
kastehtaistamme, ei ole op-
timaalinen, olemme selkeästi 
tehneet hyvää työtä jo aikaisemminkin. Juuri 
hyväksytyt investoinnit tarkoittavat, että mei-
dän on koko rahan edestä osoitettava kykym-
me uudistaa ja kehittää toimintaamme suu-
resti. 

– Nyt meillä jokaisella on oikea hetki ja mah-
dollisuus vaikuttaa siihen, minkälainen moot-
torivalmistaja ja työpaikka Linnavuoren teh-
das on kolmen vuoden päästä ja siitä eteen-
päin kymmenien vuosien ajan.

Mitä konkreettisia toimenpiteitä saatujen eu-
rojen ansiosta tehdään juuri Sinun ”tontillasi”?

Ville:

– Ryhmälinjan korvausinvestoinnilla saadaan 
nykyiseen 5-halliin täysin uusi koneistuslinja 
sylinteriryhmille. Linjan täytyy kyetä koneis-

taa niin nykyisiä kuin tulevaisuu-
den AP3000-ryhmiäkin. Uudes-
sa linjassa joustavuuden mer-
kitys on suuri ja työstökone-
määrä tulee olemaan noin 12. 

Automaatioratkaisut ovat tällä 
hetkellä suunnittelupöydällä ja 

eri layoutteja tutkitaan.
– Nykyinen FMS2 -järjestelmä saa yhden uu-

den työstökoneen lisää ja robottisolut muoka-
taan palvelemaan AP3000:n kannen koneistus-
ta. Lisäksi AP3000:n sylinterikannen automaat-

tinen kokoonpano on suunniteltu rakennetta-
vaksi 2-halliin. FMS-hissin kunto ei ole enää pa-
ras mahdollinen ja sen takia järjestelmä kai-
paa päivitystä niin raudan kuin älynkin suh-
teen. FMS2 koneistaa ryhmiä ja kansia sekai-
sin kunnes AP3000-volyymit kattavat lähes ko-
ko volyymin. 

– Vertikaalinen integraatio tuo tullessaan 
yhteensä neljä koneistuskeskusta ja kaksi sor-
via nykyiseen 5-halliin. Alamme koneistamaan 
osan vauhtipyöristä, vauhtipyöräkoteloista ja 
öljypohjista itse. Konetoimitukset tapahtuvat 
2021. Vertikaalista integraatiota tosin aletaan 
toteuttamaan jo 2019 alussa kun FMS2 alkaa 
koneistamaan yhtä vauhtipyöräkoteloa alihan-
kinnan tueksi.

Timo: 

– Moottorikokoonpanon 
osalta emme ole tekemäs-
sä pelkkää laitteiden siir-
toa 5-hallista 6-halliin, 
vaan luomme valmistuspro-
sessin ja työympäristön, jos-
sa on korjattu mahdollisimman monet tie-
dostamamme ongelmat, hyödynnetty vuo-
sikymmenten osaamisemme sekä poimit-
tu parhaita käytäntöjä myös muualta maail- 
masta. Saaduilla euroilla pystymme korvaa-
maan suuria ongelmia ja kehityksenesteitä ai-
heuttavia laitteita, kuten R-linjan varastoauto-
maatit, uudentyyppisillä ratkaisuilla. 

Millä aikataululla nyt edetään?

Harri:

– Päällimmäisin tehtäväm-
me on käynnistää rakennus-

työt, jotta saadaan kokonpa-
non siirto suoritettua kesällä 

2020. Eli siis ensivuoden alussa 
meidän pitäisi saada 6-hallin itäpuolella raken-
nushommat uutta maalaamoa varten vauhtiin.

Timo:

– Tiettyjen pitkän toimitusajan laitteiden mää-
ritykset on jo aloitettu, mutta varsinaisten uu-
sien prosessien suunnittelu alkaa todenteol-

la aivan lähipäivinä. Järjestäytymisvaihe on 
käynnissä. 6-hallin koekäyttö-
laajennuksen mahdollista-
va layout-muutos on jo alka-
nut hyvällä vauhdilla. Kesän 
2020 jälkeen kaikki moottori-
kokoonpano tapahtuu uljaas-
sa 6-hallissa.

Ville:

– Ryhmälinjan osalta pyri-
tään siihen että jo 2019 alus-

sa olemme valmiit tilaamaan 
hoonauskoneen. Samaan ai-

kaan haluamme, että sekä kannel-
le että ryhmälle ostetaan yhdet työstökoneet 
kiinnittimineen ja työkaluineen. Näillä koneil-
la tehtäisiin kenttävalidointeja varten raken-
nettuihin moottoreihin komponentit kevääl-
lä 2020 ja koneet toimitettaisiin Linnavuoreen 
2020 syksyllä. FMS2:n hissin modernisoinnin 
tarvekartoitus on jo polkaistu käyntiin.

Ja kun kaikki on valmista?

Ville:

– Silloin meillä on Linnavuoressa yksi Suomen 
suurimmista ja moderneimmista konepajois-
ta tietenkin! 

– Hyvin suuri muutos nykyi-
seen on, että osavalmistus toi-
mittaa tulevaisuudessa osat 
kokoonpanon tarpeisiin jo-
notoimituksina eli täsmälleen 
siinä järjestyksessä kuin kokoon-
panolinja niitä tarvitsee. Otamme 
siis suuremman roolin logistiikasta ja samalla 
se pakottaa meidät positiivisessa mielessä pie-
nentämään varastoja sekä nopeuttamaan läpi-
menoaikaa ja asetuksia. Koneistuksen kyvyk-
kyys siis punnitaan jatkossa eri tavalla kuin nyt.

Timo:

– Suunniteltaessa uutta val-
mistusjärjestelmää, -pro-
sessia ja laitteistoa, pyrim-

me säilyttämään mahdolli-
simman korkean joustavuu-

Jatkuu edelliseltä sivulta.

 ”Tämä päätös tuo turvaa ja varmuutta jokaiselle yksittäisellekin agco- 
powerilaiselle, sillä meillä on tiedossa toimintaa pitkälle tulevaisuuteen.” 



N:o 4/2018 | JOULUKUU   9

den myös tulevaisuuden muutostarpeita sil-
mällä pitäen. Tämä tarkoittaa sitä, että mei-
dän on kyettävä jatkuvasti parantamaan ydin-
prosessiamme muuttuvien vaatimusten mu-
kaiseksi, vaikka hetkellisesti järjestelmä tun-
tuisikin ”valmiilta”.

Harri:

– Tulemme olemaan moottoritehdas, jota 
tullaan katsomaan kilpailevista yrityksistä. 
Saamme toivon mukaan myös lisää asiakkai-

ta, joille voimme toimitta uudesta 
tehtaasta uusia AP3000-mootto-

reita. Ja toisaalta, kaikki ei ole 
koskaan valmista eli meidän 
tulee parantaa ja kehittää toi-

mintaamme sekä käytäntöjä 
jatkossakin. 

Minkälaisella mielellä olet itse ottanut nämä 
suuret päätökset vastaan? 

Ville:

– Uutinen on meille erin-
omainen, mutta ei liene 
häpeä myöntää samalla, 
että hieman jännittää. Pu-
hutaanhan kuitenkin kym-
menistä miljoonista eurois-
ta, missä ei kuitenkaan ole penniäkään yli-
määräistä, pikemminkin päinvastoin. Onneksi 
meitä helpottaa se tieto, että voimme osaavan 
henkilöstömme voimin kantaa tämän haas-
teen maaliin saakka!

Timo:

– Vaikka tuleva työkuorma hieman hirvittää-
kin, olen päätöksestä hyvin iloinen. Nyt meil-

le on todellakin annettu mahdollisuus näyt-
tää, mihin me täällä Suomessa pystytään. Jo-
kaisen on muistettava, ettemme saa tyytyä 
keskinkertaiseen tai kompromisseihin, vaan 
meille kelpaa vain lopputulos, johon voimme 
jokainen olla tyytyväisiä.

– Monella osa-alueella 
tunnelmat saattavat olla 
jopa pelonsekaisia, kos-
ka tasan tarkkaan ei aina 
tiedetä, mitä tulevaisuu-
den muutokset tarkoitta-
vat oikeasti itselle. Jokaisen 
on kuitenkin syytä tiedostaa, että olemme 
kaikki saman veneen kyydissä seilaamassa 
kohti yhteistä tavoitetta. 

– Investointipaketin tavoitteena on teh-
dä AGCO Power Linnavuoren tehtaasta maa-
ilman parhaita moottoreita valmistava yksik-
kö, jonka tulevaisuus on taattu erinomaisen 
toiminnantason ja kyvykkäiden työntekijöi-
den ansiosta.

Minkälainen kokemus oli Harri se kymmenien 
ja taas kymmenien miljoonien eurojen inves-
tointirahan anomusmatka Yhdysvaltoihin, 
Georgian osavaltioon, Atlantan Duluthiin? En-
tä tunnelmat päätöksen jälkeen?

Harri:

– Olin jännittänyt esiintymistä AGCO:n johto-
ryhmän edessä useita viikkoja, olihan kysy-
myksessä valtava asia Linnavuoren tehtaal-
le. Olimme siis Juhan kanssa paljon vartioina. 

– H-hetken koittaessa olo oli kuitenkin täy-
sin tyyni, olin varma asiasta. Koko tilaisuus oli 
yllättävän rento ja keskustelu asiallista. 

– Kun varmuus asian viemisestä AGCO:n 
hallitukseen tuli, olin erittäin helpottunut, 

mutta toisaalta hieman epäuskoinen, että 
”tässäkö tämä nyt oli, hyväksyivätkö he nyt 
siis koko paketin, toimiston ja showroom- 
rakennuksenkin”.

– Viikkoa myöhemmin saatu tieto halli-
tuksen hyväksynnästä olikin sitten vain lo-
pullinen silaus asialle. Kuitenkin vasta silloin 
konkretia tapahtuneen suhteen alkoi piirty-
mään tajuntaan: siirtyminen suunnittelusta 
toteutukseen alkaisi siis pikaisella aikatau-
lulla.

– Viime viikot olenkin kulkenut tehtaalla 
iloisin mielin, sillä vuosien työ on 
saanut positiivisen päätöksen 
ja kaikki pitkän aikavälin in-
vestointisuunnitelmat toteu-
tuvat nyt yhdessä paketissa. 
Ja kyllä mielestäni tieto inves-
toinneista on otettu todella po-
sitiivisena asiana vastaan koko teh-
taassa. Usko tulevaisuuteen on vahvistunut.

– Haluankin kiittää kaikkia osallisia, jotka 
ovat mahdollistaneet nämä nyt toteutettavat 
suuret hankkeet niin osallistumalla hanke-
suunnitteluun, kuin tekemällä päivittäin hy-
vää työtä laadun, tuottavuuden ja tuotteiden 
eteen kaikissa funktioissa. Juuri se tehty työ 
on mielestäni ollut suuressa roolissa kun us-
kottavuutemme on saatu nostettua konser-
nin johdon silmissä nykyiselle tasolleen. 

– Olemme nyt kaikki saaneet sellaisen 
joululahjan, jota ei olisi osannut toivoa vielä 
vuosi sitten. Sen tuoman tulevaisuuden tur-
van myötä haluamme toivottaa Rauhallista ja 
Hyvää Joulua kaikille teille agcopowerilaisil-
le, samoin läheisillenne

Tuottaja: Ulla Aurio

”Olemme nyt kaikki saaneet sellaisen joululahjan, 
jota ei olisi osannut toivoa vielä vuosi sitten.” 
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VIENTIPALKINTO AGCO POWERILLE

AGCO Power vastaanotti Tampereen Kauppakamarin ja Nuorkauppakamarin arvostetun vientipalkinnon TTY:llä järjestetyssä tilaisuudessa 19.11. Saman 
palkinnon sai myös älykkään tiedonhallinnan globaaliksi markkinajohtajaksi tähtäävä tamperelainen M-Files Oy, jonka toimitusjohtaja Miika Mäkitalo 
kuvassa vasemmalla. Keskellä Tampereen nuorkauppakamarin puheenjohtaja Markus Niemi ja vieressään toimitusjohtaja Juha Tervala. 

Perusteita tämän vuoden päätökselleen palkinnon jakajalla oli runsaasti, 
sillä AGCO Power vie 75 prosenttia työkonemoottorituotannostaan.

 Asiakkaiden ajoneuvojen mukana Suomen ulkopuolelle päätyy 95 prosenttia tuotannosta. 
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Arvostettu vientipalkinto
AGCO Powerille
Hyvien uutisten ketju moottoriteh-
taassa sen kun jatkui, kun Tampe-
reen Kauppakamari ja Nuorkaup-
pakamari päättivät antaa vuoden 
2018 arvostetun Pirkanmaan vien-
tipalkinnon AGCO Power Oy:lle. 

Palkinto myönnetään vuosittain Pirkan-
maalla toimivalle yritykselle, joka panostaa 
erityisen merkittävästi kansainvälistymi-
seen, vientiin ja uusien markkinoiden avaa-
miseen. Palkinto on myös tunnustus pitkä-
aikaisesta ja määrätietoisesta kilpailukykyis-
ten tuotteiden kehittämisestä ja valmistami-
sesta haastaville vientimarkkinoille.

Perusteita tämän vuoden päätökselleen 
palkinnon jakajalla oli runsaasti, sillä AGCO 
Power vie 75 prosenttia työkonemoottori-
tuotannostaan. Asiakkaiden ajoneuvojen 
mukana Suomen ulkopuolelle päätyy 95 
prosenttia tuotannosta. 

Suurin AGCO Powerin vientimaa on 
Ranska, sen jälkeen Saksa, USA, UK, Ruot-
si, Italia ja Brasilia. Suuri osa tuotannosta 
menee AGCO:n tehtaisiin maailmalla. Teh-
taan liikevaihto Suomessa oli viime vuon-
na 306 miljoonaa euroa. 

Palkinnon antajat huomioivat senkin, et-
tä AGCO Power vie myös hammaspyöriä, joi-
den suurimmat vientimaat ovat Brasilia ja 
Kiina. Aggregaatteja Suomen tehtaalta vie-
dään lähinnä Afrikkaan.

Osuus maailmalla kasvaa

Tällä hetkellä koko maailmanlaajuisen 
AGCO-konsernin valmistamissa ajoneu-
voissa on jo 75-prosenttisesti linnavuore-
lainen moottori. 

– Polku on rakennettu niin, että määrä 
olisi tulevaisuudessa 90 prosenttia ja jopa 
sen yli, totesi toimitusjohtaja Juha Terva-
la marraskuussa ottaessaan palkintoa vas-
taan Tampereella. 

AGCO-konserniin kuuluvat traktoreita 
ja/tai maatalouskoneita valmistavia tuote-
merkkejä ovat mm. Challenger, Fendt, GSI, 
Massey Ferguson ja Valtra.

Tervalan mukaan AGCO Powerin tavoi-
te on myös seuraavan viiden vuoden aika-
na yli kaksinkertaistaa ulkopuolisille asiak-
kaille menevä vienti. – Tulemme myös en-
si vuoden alusta muuttamaan ja vahvista-
maan myyntiorganisaatiota, jotta tähän ta-
voitteeseen on mahdollista päästä, jatkaa 
Tervala.

Vientimyynnissä AGCO Power luottaa 
omaan voimaan.  – Pääasiassa otamme it-
se suoraan yhteyden työkonevalmistajaan. 
Pieni osa kontakteista hoidetaan edustajien 
kautta, totesi Tervala juhlapäivänä.

Sijainnista huolimatta

Suomella ei ole missään tapauksessa ihan-
teellisin sijainti komponentteja tuovalle ja 
moottoreita vievälle yritykselle, mutta…

– Siksi meidän täytyykin tehdä asioita 
fiksummin kuin kilpailijat Keski-Euroopas-
sa. Olemme nostaneet automaatioastetta. 
Robotteja tehtaalla on jo yli sata. Nostam-
me myös tuottavuutta vuosittain. 

– Me emme ole halvin, mutta kun moot-
torin elinkaarikustannuksia verrataan, eli 
polttoainekulutusta ja huoltokustannuk-
sia, olemme hyviä. Tärkeää on tietysti jälki-
markkinointi. Asiakasta ei saa koskaan jät-
tää yksin, sanoi Tervala. 

Oma tuotekehitys arvossaan

Toimitusjohtaja Juha Tervala huomioi vien-
tipalkintotilaisuudessa myös AGCO Powerin 
vahvan tuotekehitysosaaminen, joka on ol-
lut merkittävässä roolissa kehitettäessä eri 
maissa sijaitsevien omien tehtaiden osaa-
mista. 

– Olemme keskittäneet tutkimuksen ja 
kehityksen Nokialle, vaikka tuotteita teh-
dään myös Kiinassa ja Brasiliassa. 

– Moottorien kehittämisen haasteet liit-
tyvät päästövaatimusten täyttämiseen, ja 
siinä haluamme olla jopa edellä säännök-
siä. Siksi pidämme tutkimuksen ja kehityk-
sen Suomessa ja vastuun Linnavuoren ton-
tilla. Haluamme varmistaa muun muassa 
elektroniikka- ja ohjelmisto-osaamisen jat-
kossakin, ja siksi perustimme TTY:lle tutki-
muskeskuksen, sanoi Tervala.

Kooste: UA/JT
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TEKSTI: TEKSTI: ULLA AURIO | KUVA: TEHTAAN ARKISTO

UUSI TALOUSJOHTAJA

Aikamoinen urapolku

Uusi talousjohtaja tuntee talon
ja tunnetaan tehtaassa 

Kun ihmistä katselee, kuuntelee ja ”ko-
puttelee” vähän eri puolilta, avautuu hä-
nestä persoona koko laajuudessaan. Ja 
samalla selviävät perustat monille aikai-
semmin vain etäistä ihailua herättäneille 
kohteen ominaisuuksille. Näin kävi koh-
dallani, kun istahdin moottoritehtaan uu-
den talousjohtajan Harri Hintikan työpöy-
dän äärelle ja aloitin ”kuulustelun”. 

Paljon vartijasta on hyvä tietää vähän enemmän-
kin, näin ajattelin. Jotain oli tiedossakin, mutta 
paljon uutta selvisi.

Selvisi muun muassa se, että Harri oli jo hyvin 
varhain kiinnostunut talouspolitiikasta. Äitinsä 
hän sai nimittäin jo kuusivuotiaana nolostumaan 
kaupassa, kun poikanen julisti isoon ääneen, että 
tuo ja tuo tuote on muuten siellä naapurikaupas-
sa halvempi. Tarkka poika siis jo silloin.

– En niinkään koe olleeni rahan suhteen 
erityisen tarkka, mutta numerot itsessään oli-
vat minusta jo lapsena kiinnostavia. Muutenkin 
matematiikka kokonaisuutena on tuntunut aina 
omalta, ja helpoltakin. 

Harri Hintikka on perusjuuriltaan sekoitus sa-
takuntalaisuutta, itäsuomalaisuutta ja pohjois-
pohjalaisuutta. Miehen pitkäaikaisin nuoruuden 
koti- ja koulupaikkakunta oli Outokumpu. 

Kun Outokummun lukio lähetti aikanaan yli-
oppilaaksi lakitetun Hintikan maailmalle, vei 
nuoren miehen tie Tampereelle, silloiseen tek-
nilliseen korkeakouluun. 

Peruseväikseen Harri kertoo saaneensa ko-
toaan arvorepun, joka piti sisällään muun muas-
sa vastuullisuuden, rehellisyyden ja ihmisten kun-
nioittamisen sekä työn tekemisen arvostamisen. 

Kun kasvaa – kuten Harri – keskimmäisten 
joukossa suuressa perheessä, on ymmärrettä-
vää, että joustavuus tulee elämän evääksi au-
tomaattisesti. 

– Totta, kyllähän siinä piti oppia jakamaan ja 
sopeutumaankin. Kokonaisuudessaan olen ko-
kenut ison perheen rikkautena sekä lapsuudes-
sa että myöhemmissä elämänvaiheissa. 

Tekniikkaa ja taloutta

Hyvillä papereilla, hyvällä mielellä ja hyvillä 
eväillä varustettuna Harri Hintikka aloitti Tam-
pereella ensin konetekniikan opiskelut. 

– Kesken teknisten opintojen vaihdoin kui-
tenkin teollisuustalouden pääaineeksi ja opis-
kelin tekniikan siinä sivussa. 

Kun Hintikka aikanaan valmistui, oli hänellä 
kaupallis-teknillinen yliopistotutkinto. Molem-
mille osaamisalueille on ollut ja on edelleen ko-
vasti käyttöä moottoritehtaassa. 

– Uskon, että tuo tausta voi auttaa ymmärtä-
mään näitä meidän tuotteita ja valmistukseen 
liittyviä operaatiota vähän paremmin. 

Harrin varsinaiset AGCO Poweriin liittyvät 
vahvuudet tulevat kuitenkin opintoja enem-
män pitkästä kokemuksesta ja laajasta bisnek-
sen, tuotteiden ja prosessien sekä koko maail-
manlaajuisen organisaation tuntemisesta.

Lopputyöstä kaikki alkoi

Viime vuodet Hintikka on luotsannut AP3000- 
moottoriprojektia.  

– Mutta aivan ensimmäisen kerran tulin tän-
ne tehtaaseen tekemään lopputyötäni. Olin ha-
kenut jo aikaisemmin yhteen avoinna olleeseen 
taloustehtävään, mutta se ei tärpännyt. Sitten 
aloitin silloisen talousjohtajan eli Tuomo Niska-
sen aktiivisen pommittamisen, ja lopulta minul-
le tarjottiinkin lopputyön tekemispaikkaa. Vuo-
si oli silloin 2004.

Seuraavaksi Harrille avautui tehtävä tuo-
tannosta. Hän siirtyi valmistusorganisaatioon 
moottorien kustannuslaskentaan. 

– Se oli silloisessa Sisu Dieselissä vaihe, jol-
loin ensimmäiset common rail -moottorit tulivat 
tuotantoomme. Se oli myös vaihe, jolloin olim-
me ottamassa ensiaskeleita ison AGCO:n sisällä. 
Katselimme rohkeasti isomman suuntaan ja val-
mistauduimme kansainvälistymään.

– Niistä ajoista olemme totta totisesti kasva-
neet. Kasvuun ovat kuuluneet sekä suitset että 
suuret mahdollisuudet. Silloin moottoriemme 
osuus AGCO:n tuotteissa oli 25 %. Nyt se on 70 %. 

 
Pari vuotta SAPpia Saksassa

Jo vuonna 2006 Harri siirtyi tehtaan talousosas-
tolle ja jo vuoden kuluttua siitä hän lähti Saa-
relaisen Pekan ja Asikaisen Juha-Pekan kans-
sa pariksi vuodeksi Saksaan. Siellä miehet oli-
vat oppimassa ja omaksumassa SAP-menetel-
män, jonka ensiaskeleita niihin aikoihin myös 
Suomessa oltiin ottamassa.

Sitten onkin työ vienyt miestä mennessään, 
tehtävästä toiseen. 

– SAP:n jälkeen toimin erilaisissa tuotannon 
ja talouden välisissä kehitys- ja talouslasken-
tatehtävissä. Niihin liittyivät muun muassa Kii-
nan tehtaan perustamisaikojen laskentatiimis-
sä työskentely. 

– Kun Kiina-projekti sitten alkoi, tarvittiin teh-
taan organisaation pystyttämiseen tuki-ihmisiä 
ja niissä merkeissä reissasin pari vuotta edesta-
kaisin Kiinan ja Suomen väliä. Meitä oli sellainen 
vaihtelevasti 5-10 hengen tiimi, jotka tätä pro-
sessia hoidettiin. Se pystytysprojekti loppui, kun 
Juha Tervala lähti vetämään Kiinan tehdasta. 

Maailmanlaajuiseen 
strategiaryhmään

Kannuksiaan kaiken aikaa kasvattanut Hintik-
ka sai seuraavaksi koko lailla kiinnostavan tar-
jouksen.
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– Totta. Minulle tarjoutui mahdollisuus olla 
AGCO Powerin edustajana ja ainoana suomalai-
sena koko AGCO-konsernin maailmanlaajuises-
sa strategiaryhmässä. 

– Oma roolini siinä oli pieni, mutta kyllä se 
tehtävä avasi kuitenkin valtavan näköalaikku-
nan koko AGCO:on. Pääsin kurkistamaan todel-
la sisälle, myös näkemään, kokemaan ja likielä-
mään valtavia hankkeita, joista osa on toteutu-
nut, osa ei, kertoo Harri, kun utelen. 

Hintikka sanoo kansainvälisen AGCO-tehtä-
vän opettaneen hänelle muun muassa sen, mi-
kä merkitys suomalaisella moottoritehtaalla 
on konsernille, samoin sen, millä tavalla AGCO  
Powerin liiketoimintaa tarkastellaan ulkoa päin, 
eli konsernin taholta ja tasolta. 

Yllättävä tarjous

Ja seuraavaksi Harria kutsuikin jo aikaisemmin 
mainittu uusi moottoriperhe eli AP3000. 

– Sitten neljän AP3000 vuoden jälkeen sain 
Tervalalta kutsun juttusille. Kuvittelin keskuste-
lujen aiheeksi aivan muuta, mutta kuulinkin tul-

leeni luokitelluksi potentiaaliseksi Seija Saari-
sen työn jatkajaksi eli yhtiön talousjohtajaksi.

– Koska tarjous oli niin yllättävä, tarvitsin vä-
hän miettimisaikaa. Ja kun sitten roolini täsmen-
tyi ja tehtävää vielä muokattiin vähän enemmän 
omien vahvuuksieni suuntaan, en osannut kiel-
täytyäkään. Uusi tie tuntui sopivan haastavalta, 
sanoo Harri, nyt jo muutamankin kerran johto-
ryhmässä istunut uusi talousjohtaja.

Meihin luotetaan

– Koen palvelevani tällä hetkellä tehdasta, joka 
on kasvanut ison AGCO:n sisällä hyvin merkit-
täväksi toimijaksi. Meidän tärkeytemme tun-
nistetaan ja tunnustetaan. Meihin myös luo-
tetaan. Maineemme on hyvä. Olemme oikeas-
ti iso kansainvälinen peluri AGCO:n sisällä, sa-
noo Harri Hintikka, kokemusta ja tietämystä 
äänessään. 

Harri myöntää olevansa yksi esimerkki niis-
tä agcolaisista, joille yritys on tarjonnut valta-
van mahdollisuuksien polun. Polulle on vain pi-
tänyt uskaltaa lähteä. Hintikka on uskaltanut. 

– Haluan alleviivata, että AGCO on meille kai-
kille suuri mahdollisuus. Jos on kyvykkyyttä ja 
halua, ei taitoja pidä piilottaa, vaan mieluum-
minkin antaa signaali tahdosta liikahtaa uusiin 
haasteisiin. Tässä talossa kannattaa rohkeasti 
tarttua tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.  

Maltillinen ja kärsimätön

Pyydän Hintikkaa nimeämään omat vahvuuten-
sa. – Jaa´a! Ehkä se on joku suhteellisen laaja 
asioiden ymmärrys. Arvelen olevani myös aika 
maltillinen ja toivottavasti yhteistyökykyinen. 

Entä heikkoudet? – Olen kyllä joskus vähän 
kärsimätön. Ja analyyttisyyteni on kaiketi sekä 
hyve että pahe. 

Harri harrastaa aktiivisesti liikuntaa, luontoa 
ja pienriistan metsästystä. 

Ja kohta, kun jouluovi avautuu, siirtyy 
AGCO Powerin uusi talousjohtaja Harri Hintik-
ka kumppaninsa kanssa, monien muiden agco-
laisten lailla, rauhallisen perhejoulun viettoon. 

– Yhdessäolo on tärkeää. Toivottavasti pää-
sisin vähän myös hiihtelemään. Hyvää joulua!
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TEKSTI JA KUVA: OUTI TERVALA

STAGE V

Tammikuusta 2017 lähtien on koottu Linna-
vuoren tuotannon pilottilinjalla, Kiinan Chang-
zhoun moottorilinjalla tai tuotekehityksen proto- 
pajalla yhteensä 210 Stage V -protomoottoria 
tutkimus-, viranomais- tai asiakaskäyttöön  
sekä AGCO:n omiin että ulkopuolisten asiakkai-
den ajoneuvoihin. 

Nämä reilu 200 testimoottoria kattavat kaikki 
AGCO Powerin Stage V -moottorityypit pienim-
mistä 3,3 litran MD-moottoreista aina 9,8 litran 
moottoreihin asti. 

Eri moottorityypeissä on uusia osanumeroita 
lähes 300, joista osa liittyy uusiin omaisuuksiin 
kuten HLA (hydraulinen venttiilien säätö) ja osa 
laatua, asennusta tai suorituskykyä parantaviin 
osiin. Isoimmat muutokset moottorituotannossa 
ovat HLA, joka tulee kaikkiin Stage V Linna- 
vuoren moottoreihin sekä koteloidut johto- 
sarjat, jotka parantavat sekä laatua että asennet-
tavuutta. Nämä molemmat muutokset lisäävät 
myös asiakastyytyväisyyttä.

Stage V -sarjan alkuun liittyy myös tuotannon 
prosessiuudistus koskien automaattista lii-
manlevitystä vauhtipyöräkotelolle. Liimausro-
botti otetaan käyttöön halli 5:ssa tammikuun 
lopulla. Robotin avulla varmistetaan tasalaa-
tuisuus ja parannetaan työturvallisuutta.

Testimoottoreita on asennettu 55 kenttäajo-
neuvoon, joita seurataan ja analysoidaan etänä. 
Nämä eri asiakkaiden testiajoneuvot ovat  
keränneet kentältä tähän mennessä lähes 40 000 
ajotuntia ja lähes saman verran laboratorio- 
testitunteja. Kenttäongelmiin ja -havaintoihin 
on reagoitu ja testiajoneuvot ovat taas jatkaneet 
ajoa. Yhtään moottoria tai jälkikäsittelylinjaa 
ei ole asiakkaalla rikkoutunut normikäytössä. 
Kenttävalidoinnit jatkuvat aina 2021 vuoden  
kesään asti ja kokonaiskenttätunnit tulevat  
olemaan reilu 100 000.

AGCO Powerin OPC ( johtoryhmä) arvioi  
ensimmäisten Stage V -moottoreiden sarja- 
kypsyyttä marraskuun alun valmiuskatselmuk-
sessa. Tuloksena oli lupa aloittaa sarjatuotan-
to Valtran ja Massey-Fergusonin M1V-ja H2V- 
projekteilla eli moottorityypeillä 66, 74 ja 84.  
Lisäksi AGCO:n emoyhtiö hyväksyi virallisesti 
sarjavalmistuksen aloituksen Stage V EAT -tekno- 
logiaprojektille 14.11.2018.

Linnavuori aloittaa Stage V -sarjatuotannon 
marraskuussa 6,6 litran moottorityypillä, jotka 
toimitetaan Valtralle joulukuun alkuun men-

Stage V: 

Sarjatuotanto alkaa

Kuvassa pilottilinjan 
kokeneet asentajat 
Aki Airasmaa (vas.) 
ja Petri Järvinen 
kokoonpanemassa 
M1V 74 -moottoria 
halli 5:n pilottilinjalla. 
He ovat pääosin koonneet 
Stage V -protomoottorit, 
kirjanneet poikkeamat ja 
parannusehdotukset, joita 
sitten eri toiminnot ovat 
toteuttaneet. 

nessä, koska Valtra kasaa ensimmäiset Stage V 
-traktorit valmiiksi jo ennen joulua. Alihankkija 
Cornaglia toimittaa jälkikäsittelylaitteet Valtran 
traktoreihin, joiden tuotekehitys on ollut myös 
AGCO Powerin R&D:n käsissä. 

Stage V:n viimeiset asiakasennusteet näyt-
tävät vuoden 2018 voluumiksi kymmenkunta 
moottoria. Tammikuun ennuste on noin neljä-
kymmentä, helmikuun reilu sata ja maaliskuun 
jo 250 moottoria. 

Stage V -lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2019 
yli 130 kW moottoreiden osalta ja vuoden myö-
hemmin alle 130 kW -moottoreille. 

Asiakkaat ovat tilanneet nykymootto-
reita (T4F) varastoon ja käyttävät vielä nii-
tä osittain vuosina 2019 ja 2020. Tämän takia 
asiakkaasta riippuen AGCO Power tekee vielä  
ensi vuonnakin Stage V -protomoottoreita, 
vaikka osalla moottorityypeistä aloitetaankin jo 
sarjatuotanto.

Tavoite on ollut sulkea kaikki protomootto-
reiden kokoonpanon, auditin ja kenttätestauk-
sen poikkeamat esisarjoihin mennessä. Aki ja 
Petri ovat myös koeponnistaneet tuotannon oh-
jeet ja kouluttaneet team leadit sekä asentajat, 
joiden vaiheilla on eniten muutoksia tuotannos-
sa. Heidän puolestaan tuotanto on valmis aloit-
tamaan Stage V -sarjamoottoreiden teon.

Akin, Petrin ja heidän esimiehensä Villen sa-
noin: ”Stage V on nyt ensimmäinen uusi emissio-
taso, jonka kehityksessä on tuotanto ollut vah-
vasti mukana antamassa omia kommenttejaan 
ja mahdollisia parannusehdotuksia. Tällä on 
suora vaikutus sekä tuotteen laatuun että tuo-
tannollistamiseen. ”

Asentajat olivat myös tyytyväisiä siihen, et-
tä suunnittelijat käyvät tuotannossa ja osa on-
gelmista ratkotaan jo ennen kuin ne päätyvät 
osiksi asti. Hyvää joukkuepeliä AGCOn arvojen 
mukaisesti!

”Liimausrobotti 
otetaan käyttöön 
halli 5:ssa tammi-
kuun lopulla. 
Robotin avulla 
varmistetaan 
tasalaatuisuus 
ja parannetaan 
työturvallisuutta.”
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TEKSTI: MIKA SIUKOLA

APS

Torstaisena lokakuun lopun iltana tuli paljon 
odotettu uutinen, kun AGCO:n ylin johto oli hy-
väksynyt StreamLINe -hankkeemme investointi- 
ehdotuksen. Tämän loistavan uutisen myötä 
voi todeta, että haasteita meillä on ollut en-
nenkin ja nyt isomman mittaluokan haastei-
den myötä avautuu myös mahdollisuus isom-
paan loikkaan maailmanluokan toiminnan  
aikaansaamisessa. 

Koska tiedän, että aiheesta viestitetään ja 
kirjoitetaan muissa osuuksissa, niin haluan 
nostaa esiin ainoastaan yhden osa-alueen. Nyt  
tarvitaan todellakin siiloista poishyppäämistä, 
yhteistä tekemistä ja kaikkien osaamisen se-
kä tiedon hyödyntämistä. Kannustankin meitä  
jokaista olemaan mahdollisimman aktiivinen 
yhteisen tulevaisuuden kehittämisessä ja omien 
kokemuksen sekä osaamisen esiintuonnissa.

Tulevaisuuden investointihankkeiden suun-
nittelua on jo tehty laaja-alaisesti kuukausien 
ajan ja niiden alaprojekteja aloitetaan vähi-
tellen toteuttamaan. Erilaisten onnistuneiden  
kone-, laite- ja apuvälinehankintojen lisäksi 
meidän pitää kiihdyttää ja panostaa selkeästi 
johtamiskäytäntöjen, osaamisen ja toiminta-
tapojen muutokseen ja kehittämiseen, jo tästä 
hetkestä eteenpäin. 

Laajempana käsitteenä TPM pi-
tää sisällään myös johtamisjärjes-
telmät, johtamisen ja täydellisyy-
teen pyrkimisen. Meillä TPM-nimi-

tys esiintyy ympäri tehdasta koh-
teissa, joissa hallitaan ja seurataan 
koneiden ja laitteiden käyttäjäkun-
nossapidon toteutumista.

 Käyttäjäkunnossapidolla tähdätään siihen, 
että laitteiden ja koneiden säännöllistä yllä-
pitohoitoa tehdään koneenkäyttäjien ja työn-
tekijöiden toimesta. 

Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 75 % 
konerikoista tai käyttöhäiriöistä aiheutuu  
likaantumisen ja puutteellisen voitelun (=läm-
pötilan nousu) sekä löysällä olevien pulttien 
yms. johdosta. Näiden välttämiseksi käyttäjä- 
kunnossapidon (=meillä TPM) tarkastusten, 
puhdistamisen ja voitelujen avulla varmiste-
taan koneiden toiminta-
kuntoisuus, jolloin voi-
daan tehdä suunnitel-
lusti asiakastarpeiden 

mukaista tuotantoa. Luonnollisesti edesaut-
tavaa työtä tehdään myös kunnossapidon 
ennakkohuolloissa ja muissa huoltotoimen-
piteissä.

Toimivan käyttäjäkunnossapidon ansiosta 
kunnossapidon vikakorjaukset vähenevät 
ja tällöin kunnossapito pystyy tukemaan  
paremmin ongelmanratkaisujen tekemistä, 
laitteiden ja koneiden toimivuuden ja huollet-
tavuuden parantamista sekä käyttäjien kanssa 
tehtävää yhteistyötä ja kouluttamista.

Käyttäjäkunnossapito on tehtaallamme otettu hyvin laajasti käyt-
töön ja osittain se onkin jo toimivaa. Paljon kehitettävää kuitenkin 
riittää, että tämä saataisiin toimivaksi rutiiniksi niin, että yhdessä te-
kisimme siitä osan menestymisen kulmakivistämme. Kaikki siis ak-
tiivisesti mukaan kehittämään myös tätä osuutta!

Hyvää joulun odotusta toivottaen,
APS-osasto/Mika Siukola

TPM/käyttäjäkunnossapito ja toiminnan kehittäminen

Yhtenä johtamiskäytäntöjen ja toimintatapojen kehityskohteenamme  
on TPM, joka on avattuna seuraavassa kaaviossa: 

T = Total

√   kaikki/kokonaan/100 % 
√   kaikki kohteet
√   kaikkialla
√   kaikki mukana tekemässä

P = Productivity 

√   tuottavuus/
      hukan poisto 

M = Maintenance 

√  kunnossapitäminen 
√  ylläpidetään ”alku-
     peräisessä” kunnossa

– AJANKOHTAISTA

Työntekijät ottavat vastuuta
koneiden kunnosta, suorittavat
määriteltyjä tarkastus- ja
puhdistustehtäviä sekä
yksinkertaisia huoltotehtäviä
ylläpitääkseen konetta
käyttökunnossa.

KÄYTTÄJÄKUNNOSSAPITO
(meillä TPM)
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LAATUNURKKA
TEKSTI: JARMO KAUHANEN

ISO 9000 viimeisimmissä standar-
deissa laadun määritelmä on: ”MIS-
SÄ MÄÄRIN KOHTEEN LUONTAISET 
OMINAISUUDET TÄYTTÄVÄT VAATI-
MUKSET”. 

Vaatimus tarkoittaa tässä tarpei-
ta ja odotuksia, joita kohteeseen voi 
liittyä kaikilta kohteen sidosryhmil- 
tä. Tuotteiden ja palvelujen on olta-
va asiakkaan odotusten mukaisia. 
Tuotteessa olennaisia laatutekijöi-
tä ovat suorituskyky, toiminallisuu-
det, luotettavuus, soveltuvuus käyt-
tötarkoitukseen, kestävyys, huollet-
tavuus ja asiakkaan kokemus tuot-
teen laadukkuudesta. 

Tuotteeseen liittyy usein myös 
jokin palvelu, jossa puolestaan laa-
dun näkökulmasta tarkastellaan 
muun muassa toimitusaikaa, pal-
velutasoa ja luotettavuutta. Laatua 
arvostavat kilpailijat, rahoittajat ja 
henkilöstö, ja laadulla on myöntei-
nen vaikutus yrityksen imagoon. 

Mitä aikaisemmin tuotteen elin-
kaaressa laatuongelma pääsee li-
vahtamaan tuotteeseen, sitä suu-
rempi vaikutus sillä on tuotteen 
laatuun. Toisaalta mitä aikaisem-
min tuotekehityksessä potenttiali-
nen laatuongelma havaitaan ja kor-
jataan, sitä pienemmillä kustannuk-
silla ongelmista selvitään. 

NPI Laatu keskittyy tuotteen 
laatuongelmien minimointiin tuot-
teen kehitysvaiheessa ja mahdol-
lisien ongelmien aikaiseen havait-
semiseen ja korjaukseen, viimeis-
tään tuotteen tuotannollistamisen 
aikana.

AGCO Corp Quality Boost -pro-
jekti sai hyväksynnän johdolta maa-
liskuussa 2018. Yhtenä tärkeimmis-
tä toimenpiteistä isommalle harp-
paukselle eteenpäin tuotteen laa-
dussa valittiin NPI (New Product Int-
roduction) laatuun panostaminen. 

Projektin toteutusvaihe alkoi 
heinäkuussa 2018 ja NPI laadun re-
sursoinnin lisäksi keskitytään asia-
kas-toimittaja -yhteistyön paranta-
miseen katselmoinneissa, parem- 
pien laatumetriikoiden määrittelyyn 

ja niiden tehokkaaseen seurantaan, 
osastojen välisen yhteistyön kehittä-
miseen ja laatuun fokusointiin pro-
jekteissa. 

Linnavuoren Design- ja NPI Laa-
tu-tiimi on kasvanut kuluneen vuo-
den aikana. Uusina Antti Huttusen 
aloittamaa työtä tukemaan palkat-
tiin Jarmo Kauhanen ja Mika Se-
german. Tämä kolmen ”laatuhem-
mon” muodostama tiimi keskittyy 
tuotekehityksen aikaiseen teknisen 
laadun parantamiseen. Antin toi-
miessa AP3000-projektissa, Mika on 
ottanut asiakasprojektien laadus-
sa paikkansa. NPI Laadun tehtä-
viin projekteissa kuuluu asiakkaan 
vaatimusten mukaisuuden varmis-
taminen, laatutavoitteiden aset-
taminen ja seuranta, riskien hal-
lintamenetelmät, potentiaalisten 
teknisten ongelmien minimointi  
(DFMEA), kriittisten piirteiden ja 
komponenttien hallinta (KCL), pro-
tokatselmoinnit ja laaturaporttien 
korjaavien toimenpiteiden seuran-
ta, projektin laatu statuksen rapor-
tointi ja laatuhyväksynnät projektin 
katselmoinneissa.

Tuotteen laatu on jokaisen työn-
tekijän vastuulla, ei siis pelkästään 
laatuosaston. Myös NPI Laadun 
osalta ainoastaan yhteistyöllä ja 
kaikkien panostuksella voimme ta-
voitella laadukkaampia moottori-
perheitä ja sukupolvia lähitulevai-
suudessa. 

NPI Laadun vastuualueilla tar-
vitaan aina projektin jäsenten vas-
tuunottoa ja aktiivista osallistumis-
ta. Vastuun ottamisen ja osallistu-
misen voi aloittaa esimerkiksi laa-
tuongelmista tehtyjen laaturaport-
tien korjaavien toimenpiteiden suo-
rittamisella niin pian kuin mahdol-
lista ja laaturaporttien pitämisellä 
ajan tasalla. 

Kun laatu ja laatua parantavat 
toimenpiteet ovat meidän jokaisen 
tärkeyslistan kärjessä, vaikutukset 
huomataan nopeasti sekä jokapäi-
väisessä toiminnassamme että mei-
dän asiakkaillamme.

Mikä ihmeen  
NPI Laatu?

STÅHLBERG
TEKSTI: JUHA-PEKKA ASIKAINEN. KUVAT: KARI AALTONEN

Marraskuisena iltana 1.11. kokoontui noin kymmenen hengen tiimi 
protopajalle seuraamaan AP3000 TP1A -prototyypin käynnistystä. 
Tätä edelsi luonnollisesti kuukausien intensiivinen suunnittelu- ja 
hankintatyö sekä viikkojen huolellinen osavalmistus ja kokoonpa-
no, sisältäen osien mittauksia ja moottorin anturointia. 

Nyt moottori oli asennettuna jarruun ja siihen kiinnitetyt noin 
80 anturia valmiina tarkkailemaan moottorin toimintaa ja tarjoa-
maan todellista mittausdataa, jota vertaamalla aiempiin simulointi-
tuloksiin saadaan arvokasta tietoa moottorin jatkokehitystä varten. 

AP3000 TP1A -prototyyppi käynnistettiin

STÅHLBERG  
STARTTASI

Käynnistystä juhlistettiin asiaankuuluvasti kakkukahveilla

Moottori jarrussa, valmiina odottamassa starttia.
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AGCO Powerin Hervannan toimisto otettiin 
käyttöön suunnitelman mukaisesti marras-
kuussa. 144 neliön kokoinen toimisto sijait-
see Tampereen teknillisen yliopiston kampu-
salueella Tietotalon tiloissa. 

– Tarvittaessa meillä on mahdollisuus varata ny-
kyisten tilojen vierestä lisähuone. Tällä hetkellä 
toimistoon on kalustettu 10 työpistettä. Labo-
ratoriokäyttöön varattiin yksi huone, jossa teh-
dään mm. ohjelmistotestausta HIL-simulaatto-
rilla, kertoo tuotekehitysjohtaja Kari Aaltonen.  

– Tilamme ovat Tietotalon pääkäytävän var-
rella, joten saamme hyvin näkyvyyttä opiskeli-
joiden keskuudessa. Lisäksi rakennuksen ulko-
puolelle tulee AGCO Power -kyltit, joten tietoi-
suus yrityksestämme paranee oleellisesti kam-
pusalueella toimivien ihmisten parissa, Aalto-
nen toteaa.

Toimiston perustamisesta on vastannut tut-
kimuspäällikkö Pekka Nousiainen, joka huoleh-
ti siitä, että kaikki käytännön asiat toteutetaan 
aikataulussa ja tilasta tulee toimiva. 

– Pekan tutkimustiimi onkin ensimmäinen 
ryhmä, joka siirtyi näihin tiloin.  Heillä on usei-
ta siteitä yliopiston tutkimusmaailmaan, joten 
paikka on paras mahdollinen tulevaisuudessa 
tarvittavien teknologioiden tutkimiseen, sanoo 
Kari Aaltonen.

Tiloissa on mahdollisuus tehdä töitä myös 
opintojen ohella ja tätä mahdollisuutta hyö-
dyntävät mm. Miikka Jormanainen ja Pette-
ri Kiiskilä.  

Aaltosen mukaan toiminta Hervannassa on 
lähtenyt käyntiin pääosin tuotekehityksen tar-
peista, mutta jatkossa tiloja ja mahdollisuuksia 
siellä voivat hyödyntää myös muut AGCO Powe-
rin toiminnot. 

– Olemme tässä ratkaisussa benchmark-ase-
massa AGCO-konsernissa, sillä sekä Suolahdes-
sa että Beauvaisissa on menossa vastaava hanke. 
 – Pekalle ja tiimille iso kiitos, toiminta on läh-
tenyt erinomaisesti liikkeelle uudessa toimipis-
teessämme, sanoo Aaltonen. 

-ua/ka-

AGCO Power Hervanta on avattu

Uusi TP1A-moottori on ensimmäinen pro-
totyyppi, jossa on käytössä jo lähes kaik-
ki uuteen moottoriin suunnitellut tekniset 
ratkaisut. Kyseinen moottori on uraa uur-
tavasti nimetty itsenäisen Suomen ensim-
mäisen presidentin mukaan Ståhlbergiksi. 

Tällä kyseisellä moottorilla on tarkoi-
tus todentaa tekninen toimivuus sekä 
suorituskykytavoitteiden täyttyminen. 
Seuraavien kuukausien aikana protopa-
jan asentajien osaavissa käsissä rakentuu 
vielä noin kymmenen vastaavaa moot-
toria, joilla jatketaan testejä pitkälle en-
si vuoden puolelle ja todennetaan moot-
torin suorituskyvyn ja taloudellisuuden li-
säksi myös sen luotettavuus. 

Pitkän laboratoriotestirupeaman päät-
teeksi voimme luottavaisina rakentaa en-
simmäiset kenttäkoneet ensi vuoden lo-
pulla AGCO:n traktoreihin testattavaksi.

Ståhlbergin ensimmäinen startti sujui 
ilman suurempia ongelmia. Ainahan yl-
lätyksiä mahtuu matkan varrelle, muttei 
tälläkään kertaa mitään sellaista, jota ko-
kenut tiimimme ei olisi käden kääntees-
sä ratkaissut. 

Ensimmäisten ajotuntien perusteella 
moottori vastaa täysin odotuksiamme ja 
tästä saavutuksesta saamme jälleen ker-
ran olla erittäin ylpeitä. 

Nyt käynnistynyt moottori oli AP3000 
-projektin aikana jo kolmas ”ensikäynnis-
tys” ja aina olemme päässeet kiittelemään 
kaikkia projektiin osallistuneita siitä, et-
tä työ on tehty aikataulussa, laadusta tin-
kimättä ja tavoitekustannukset huomioi-
den. Niin tälläkin kertaa. 

Nyt on aika kääntää painopistettä pe-
ruskehityksestä tuotteen validointiin ja 
keskittyä seuraavaan prototyyppivaiheen 
eli kenttätestimoottorien valmistukseen. 

Uskomme että nyt kehitetty perus-
moottori vastaa ominaisuuksiltaan ase-
tettuja vaatimuksia ja seuraava askel on 
osoittaa moottorin luotettavuus sekä huo-
lehtia että Linnavuoren tehdas on valmii-
na uuden moottorin tuotantoon aikatau-
lun mukaisesti.

”Uskomme että nyt kehitetty perus-
moottori vastaa ominaisuuksiltaan 
asetettuja vaatimuksia ja seuraava 

askel on osoittaa moottorin 
luotettavuus.”

AGCO POWER HERVANTA
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UUTISIA & TERVEISIÄ KIINASTATEKSTI: JARMO TUORILA 

KUVAT: AGCO:N ARKISTO

Joulukuun terveiset Changzhousta!

Moottorin valmistelua testaukseen.Kansien koneistus laajenee pian myos lohkojen koneistukseen.

Niin tämäkin vuosi on mennyt nopeasti ja varsin 
tapahtumarikkaasti. Samalla minun kolme vuot-
tani Changzhoussa ovat lopuillaan.

Kun viime julkaisussa kirjoitin loppuvuoden 
odotuksistani, eivät USA-Kiinan ‘kauppasodan’ 
vaikutukset olleet näkyvissä. Eivät ne vieläkään 
täysin selviä ole, mitä tulee välittömiin vaikutuk-
siin Changzhoun moottorituotantoon. Välillisinä 
vaikutuksina voidaan mainita, että tämän vuo-
den jälkimmäisen puoliskon globaalit tapahtu-
mat ovat vaikuttaneet aika merkittävästi tuotan-
tomääriimme, sillä me olemme kokeneet yllät-
tävän suuren sisäisen moottorikysynnän laskun. 

Syynä edelliseen arvelen olevan sen, että kun 
AGCO:n traktoritehtaiden välillä tehdään tuotan-
non siirtelyjä, niin pyritään samalla estämään 
päällekkäisten komponenttivarastojen muodos-
tuminen. Asiakastehtailla ollaan varovaisia kos-
ka ylisuuret komponenttivarastot aiheuttaisivat 
isoja kustannuksia ja niiden purkaminen veisi 
paljon aikaa. Siksi uskonkin, että tämä loppu-
vuoden tilauksissa pihistäminen näkyy nopeana 
kysynnän kasvuna kunhan tammi-helmikuussa 
asiakastehtaamme ovat selvittäneet muutosten 
aiheuttamat haasteet ja päässeet uuden vuoden 
valmistuksen kanssa vauhtiin.

Itselleni määrittelemistäni tämän vuoden ta-
voitteista on komponenttien saatavuuden tur-
vaaminen alkuvuoden haasteiden jälkeen saa-
tu pidettyä hyvällä tasolla. Tämä ei johdu ainoas-
taan siitä, että moottorien tilausmäärät ovat lop-
puvuodesta olleet alhaisemmat kuin budjetoidut. 

Meille merkittävä sylinteriryhmien koneis-
tuskeskusprojekti on myös edennyt suunnitel-
man mukaisesti eikä odotettavissa ole isoja yllä-
tyksiä. Projektin johto on hyvin ajan tasalla toi-
mittajakohtaisissa aliprojekteissa ja meillä on 
hyvä tieto siitä missä mennään. 

Kolmas tavoite eli AGCO Power Changzhoun 
generaattoriliiketoimintaan liittyvien myyn-
ti-, huolto- ja koulutuspalveluiden tukiorgani-
saation rakentaminen on edennyt hyvin, ja nyt 
voimme tyytyväisenä todeta, että tarvittavat 
avainhenkilöt on pitkähkön etsinnän jälkeen 
saatu palkatuiksi. Näiltä osin ollaan aika hyvin 
päästy maaliin.

On ollut mielenkiintoista huomata, että kun 
on tullut oman Changzhoun tiimin kanssa lähei-
seksi, on aika lailla vaikea päästää irti päivittäi-
sistä asioista ja antaa toisten jatkaa hommia; ja 
samalla seurata ja tukea sivusta tehtävien hoi-
toa. Se vaihe on nyt minulla käsillä ja ajankohtai-
nen kun tätä kirjoitan. Paljon on täällä saatu yh-
dessä tekemällä aikaan, ja kokonaisuudessaan 
olemme pysyneet hyvin silla tiellä mikä kartoi-
tettiin Juhan ja Eeron toimesta silloin kun täällä 
aloitin. Omana johtopäätöksenäni tämä kolmen 
vuoden nopeasti mennyt kausi on ollut ihan on-
nistunut keikka ja omien odotusteni mukainen.

Tämän vuoden moottorien tuotantomäärät 
jäävät budjetoidusta, mutta tulevat kuitenkin 
arviolta olemaan 30 % enemmän kuin vuonna 
2017. Kun vielä ensi vuodelle on budjetoitu 25 % 
enemmän moottoreita kuin ennustan tämän 

vuoden lopullisen kokonaismäärän olevan, voi-
daan sanoa, että hallittu vuosittainen kasvu jat-
kuu edelleen AGCO Power Changzhoussa.

Ensi vuodelle on AGCO Power Changzhouhun 
suunniteltu isoja asioita. Sylinteriryhmien uudet 
koneistuskeskukset saadaan käyttöön maalis-
kuusta eteenpäin. Suunnitelmissa oleva kansien 
kokoonpanon robotisointiprojekti saadaan al-
kuun ja toivottavasti päätökseenkin ensi vuoden 
loppuun mennessä. Stage V -moottorien ja Kii-
na IV-moottorien valmistuksen aloitukset ajoit-
tuvat myös tämän hetkisen aikataulutuksen mu-
kaisesti vuodelle 2019. 

Koko AGCO Kiinan organisaatiota muokataan 
enemmänkin sopeutumaan tämän hetkisiin pai-
kallisiin haasteisiin. Tässä muutoksessa on tär-
keää muistaa, että AGCO Powerin Linnavuoren, 
Mogin ja Changzhoun yksiköiden välinen hyvä 
yhteistyö jatkuu monella eri tasolla. Jatkuu niin, 
että jatkuvasti voidaan turvata moottorien kor-
kea laatu ja vaatimusten mukaisuus.

AGCO Power Changzhou saavuttaa vielä yh-
den merkittävän virstanpylvään aivan 2018 lo-
pussa.  Kiinan moottorituotannon 50 000. moot-
torin valmistumisen arvioidaan tapahtuvan jou-
lukuun viimeisinä päivinä. Se on hieno asia, ja 
näin ollen aiheellisesti synnyttää ylpeyden tun-
netta paikallisen tiimin mielissä. 

Joulun odotuksin!
Jarmo Tuorila
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Moottorin valmistelua testaukseen.

10 VUOTTA
Juha Anttisaari
Paula Anttisaari 
Antti Artama 
Juha-Pekka Asikainen
Maarit Elg
Stephan Godofski 
Juha Hakuli
Harri Haukilahti
Anne Hotakainen
Tero Huhtanen
Markus Iivonen
Jouko Järvinen
Timo Karhusaari
Andrus Kars
Arttu Karttunen
Jani Kivisalo
Aivo Kööbi
Juho-Eero Lahti
Miisa Laukka
Jusa Lehtonen
Marianne Lehtonen
Janne Masti 
Hannu Pietilä
Seppo Pölkki
Juha-Pekka Ruusunen
Mikko Salo
Tarja Sirén
Heikki Suontausta
Pertti Taskinen
Heikki Vähä-Maso
Mikko Välimäki
Kaisa Weckman
Jari Ylinen

 

20 VUOTTA
Mika Ahonen 
Ville Hujulahti
Mika Jokinen
Arto Lahdensuu
Erno Lindroos
Jukka Niemelä
Janne Pyykkö
Harri Pääskynkivi
Harri Salo
Jarmo Vierula

30 VUOTTA
Jukka-Pekka Aarne
Markku Ala-Erkkilä
Jouni Broman
Heimo Hyvönen
Erkki Jansson
Ilkka Metsänoja 
Jari Niemi
Heimo Sillanpää

40 VUOTTA
Timo Arola  
Esa Mäenpää

PALVELUVUOSI-
PALKINNOT

JAETTIIN.

ONNEA 
PALKITUILLE! 

Takana Seppo Pölkki (vas.),  Stephan Godofski,  Juha-Pekka Ruusunen, Juho-Eero Lahti, Jani Kivisalo,  Hannu Pietilä, Tero Huhta-
nen, Jouko Järvinen, Markus Iivonen, Jari Ylinen, Juha Anttisaari, Pertti Taskinen, Jusa Lehtonen ja Mikko Välimäki. Edessä  Andrus 
Kars (vas.), Tarja Sirén, Paula Anttisaari, Kaisa Weckman, Juha Hakuli, Juha-Pekka Asikainen, Aivo Kööbi ja Mikko Salo.

Esa Mäenpää (vas.), Timo Arola, Jouni Broman, Jukka-Pekka Aarne, Heimo Hyvönen, Ilkka Metsänoja,  
Erkki Jansson, Heimo Sillanpää ja Jari Niemi.

Harri Salo (vas.), Mika Jokinen, Ville Hujulahti  
ja Jarmo Vierula.

PALVELUSVUOSIPALKITUT

40
30

20

10
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Jokainen kokee varmasti joskus olonsa vä-
syneeksi. Apua on syytä hakea silloin kun 
väsymys alkaa vaikuttaa työkykyyn ja oma 
jaksaminen on heikentynyt.

Kohti talvea pimenevä syksy ja harmaa mar-
raskuu väsyttävät vähän jokaista. Tutkimusten 
mukaan vuodenaikaan liittyvä kaamosväsy-
mys lisää makeanhimoa ja hankaloittaa aa-
muherätyksiä.

Luultavasti lähes jokainen kokee joskus olon-
sa väsyneeksi. Työterveyshuoltoon kannattaa 
hakeutua silloin, kun jaksaminen on heikenty-
nyt ja työkyky uhattuna. Jos ei millään meinaa 
jaksaa lähteä töihin tai tuntuu, ettei työpäivistä 
palaudu, omaa vointia kannattaa pysähtyä tar-
kastelemaan.

Tarvittaessa työterveydestä voidaan ohjata 
työpsykologille, jonka vastaanotolla voi vierail-
la yhdestä kolmeen kertaan vuodessa. Työter-
veyslääkäri Liisa Välimäki sanoo, että jaksami-
sesta voi käydä keskustelemassa aluksi työter-
veyshoitajan vastaanotolla. Kokemukset väsy-
myksestä ovat hyvin yksilöllisiä.

– Toiselle kaksi huonosti nukuttua yötä on 
isompi huolenaihe kuin toiselle, Liisa Välimäki 
sanoo.

Kuusi vinkkiä 
pimeään vuodenaikaan

Mehiläisen työpsykologi Siru Wallin on laatinut 
listan neuvoista, jotka auttavat selviytymään pi-
meästä vuodenajasta.

Wallin kannustaa jättämään arjesta turhan 
suorittamisen. Koska kaikkea ei yleensä saa teh-
dyksi, ja jotain tavallisesti jää aina kesken, Wal-
lin kehottaa opettelemaan kunnollista työstä ir-
tautumista – myös ajatusten tasolla. Tämä on 
hänen mukaansa välttämätöntä, jos akut haluaa 
saada ladattua.

Hyvä uni on tuttu, mutta tärkeä ohje. Kiireen 
keskellä nukutuista tunneista tulee helposti tin-
gittyä. Wallinin mukaan uni on kehon tärkein 

yksittäinen palautumiskeino. Stressi voi tehdä 
unesta katkonaista ja aiheuttaa liian aikaista he-
räilyä. Jos uniongelmat tuntuvat vain jatkuvan, 
kannattaa hakeutua työterveyteen.

Jaksamista helpottaa itselle tärkeiltä tuntu-
vien asioiden tekeminen. Työssä jaksamista aut-
taa, jos työstä löytää mielekkyyden. Omaan hy-
vinvointiin voi vaikuttaa tekemillään valinnoil-
la. Elämänmuutokset vaativat usein rohkeutta, 
mutta lopputulos voi olla sen arvoinen.

Ihmissuhteet ovat keskeinen osa jokaisen 
elämää. Niin parisuhteesta kuin perhe- ja ystä-
vyyssuhteistakin kannattaa pitää huolta. Koh-
taamiset hektisen arjen keskellä saattavat tuoda 
jaksamista, kun ilot ja surut voi jakaa. Kuten Wal-
lin sanoo: yhdessäoloa ei tarvitse jättää lomaan 
tai juhlapäivään. 

Levolle hyvää vastapainoa ovat harrastukset, 
jotka niin ikään tuovat energiaa arkeen. Liikun-
ta tekee hyvää, mutta harrastus voi yhtä lailla ol-
la jotain aivan muuta: kunhan kyseessä on itseä 
kiinnostavaa ja iloa tuottavaa tekemistä.

Wallin kehottaa myös unelmoimaan ja aset-
tamaan tavoitteita, joskin samalla elämään täy-
sillä tässä hetkessä.

Lähde: Mehiläisen työpsykologi Siru Wallin

TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVAT: PIXABAY

TERVEYDEKSI

Ihmissuhteet ovat keskeinen osa elämää

Apuja väsymykseen:

Jaksamista helpottaa itselle tärkeiltä 
tuntuvien asioiden tekeminen. 
Työssä jaksamista auttaa, jos työstä 
löytää mielekkyyden.
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AGCO POWER Jumpparyhmä  
Harrastustoiminta: Lihaskuntojumppa keski-
viikkoisin, tutustumista uusiin liikuntalajeihin. 
Yhteyshenkilö: Aila Mäkinen, p. 040 727 1676.  
 
Tesoman moottoriurheilijat 
Harrastustoiminta: Moottoriurheilutoimintaa, 
peltoautoendurancea. Yhteyshenkilö: 
Marko Syrjä, p. 040 834 0085.

 
BIKE TEAM AGCO
Harrastustoiminta: Moottoripyörillä rata-ajo-
harjoittelua suljetulla radalla. Yhteyshenkilö: 
Keijo Pesonen, p. 0400 735 723.  

AGCO Powerin juoksijat
Harrastustoiminta: Erilaisiin juoksutapahtumiin 
osallistuminen. Yhteyshenkilö: 
Mira Kiiski p. 040 637 0848.

AGCO Powerin Luontoretkeilijät
Harrastustoiminta: Luontoaiheiset retket. 
Yhteyshenkilö: Matti Helminen p. 050 300 1723.

DIESEL Volley
Harrastustoiminta: Lentopallovuoro Linna-
vuoren koulun salissa. Yhteyshenkilö: 
Marko Koski p. 040 866 7783.

AGCO Power MTB Club
Harrastustoiminta: Maastopyöräily. 
Yhteyshenkilö: Ville Matikainen p. 040 631 2463.

 
Tehdaspalokunnan nuoriso-osasto  
Harrastustoiminta: Palokunnan toimintaa. 
Yhteyshenkilö: Risto Turunen, p. 050 364 3268.
  
AGCON sulkapallo- ja tenniskerho   
Harrastustoiminta: Sulkapallovuoro talvisin, 
tennisvuoro kesäisin. Mestaruuskilpailut. 
Yhteyshenkilö: Anne Hotakainen, p. 040 809 6129.
 
Sisun Likat  
Harrastustoiminta: Kulttuuri- ja virkistys-
toimintaa. Yhteyshenkilö: 
Aila Mäkinen, p. 040 727 1676

III–hallin Retkeilijät  
Harrastustoiminta: Tutustumismatkat. 
Yhteyshenkilö: Mika Oino, p. 0400 989 231. 

 
Sisu Diesel Salibandy  
Harrastustoiminta: Salibandyvuoro ja 
turnaukset. Yhteyshenkilö: 
Markku Saarela, p. 040 760 0167. 
 
Linnavuoren toimihenkilöiden 
työpaikkaosasto   
Harrastustoiminta: Toimihenkilöiden virkistys-
toimintaa. Yhteyshenkilö: 
Juha-Pekka Ruusunen, p. 050 587 1625.  
 
Sisun Laskettelijat  
Harrastustoiminta: Järjestetään vuosittain 
yhteinen lasketteluretki. Yhteyshenkilö: 
Kaisa Weckman, p. 040 648 5737.
 
Linnavuoren Akvaarioklubi  
Harrastustoiminta: Akvaarion ylläpito I-hallissa. 
Yhteyshenkilö: Ari Heino, p. 040 847 0023.  

Diesel Hockey Team  
Harrastustoiminta: Jääkiekkoharrastus, sarja-
pelit, turnaukset, harjoitukset. Yhteyshenkilö: 
Jari Viren, p. 040 719 6101. 
 
Linnavuoren Urheilukalastajat ry  
Harrastustoiminta: Kalastuskilpailuja jäsenille, 
koulutusta ja kursseja. Yhteyshenkilö: 
Esa Mäenpää, p. 040 866 7781. 
 
Dieseltehtaan työhuonekunta  
Harrastustoiminta: Koulutus-/virkistysmatka. 
Yhteyshenkilö: Mika Ovaskainen, p. 040 760 0165 .
 
AGCO POWERIN Golfaajat  
Harrastustoiminta: Mestaruuskilpailut, haaste- 
ja viikkokilpailuja, harjoittelua. Yhteyshenkilö: 
Jari Niemi, p. 040 840 9323.  

 
ACGOurmet
Harrastustoiminta: Ruoanlaittokurssit, osallis-
tuminen ruoka-aiheisiin tapahtumiin ja tutustu-
minen paikallisten ruoantuottajien toimintaan. 
Yhteyshenkilö: Petri Vaulo p. 040 482 7726

Sisu Dieselin Ylemmät 
Toimihenkilöt ry (SiDiT ry)  
Harrastustoiminta: Virkistystoimintaa jäsenille. 
Yhteyshenkilö: Sami Frosterus, p. 0400 153 116.    

Kehittämisosaston keilaajat  
Harrastustoiminta: Keilaharrastuksen yllä-
pitäminen. Yhteyshenkilö: 
Mika Siukola, p. 040 756 8936.

”Tulevana vuonna minä sen teen! Heti vuoden alusta aloitan!” 
Näinhän me monet mietimme ja meinaamme, ja useat meinauk-
sensa toteuttavatkin. 

AGCO Powerissa, jopa tehtaan sisäpiirissä, ovat harrastus-
mahdollisuudet todella moninaiset. 

Alla on lueteltuna yli 20 agcolaista harrasteryhmää, joiden 
kaikkien toimintaa tehdas tukee taloudellisesti. Jokaisen ryhmän 
kohdalla kerrotaan myös yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero. 

HARRASTUSRYHMÄT

HYVÄÄ HARRASTUSVUOTTA  2019!
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Unelma-auto  
omin käsin
Kun Mika Saine kaartaa maastoautollaan työpaikan pihaan 
tai mihin tahansa tapahtumaan, katseet kääntyvät. Kesän ai-
kana kilometrejä kertyi 6000. Uteliaiden kanssa autosta käy-
tiin lukuisia keskusteluja.

Marraskuisena pakkaspäivänä parkkipaikalla seisova avoauto saa huo-
miota osakseen. Sään vihdoin kuun loppupuolella laskettua miinuk-
selle, ensimmäiset pakkaset tuntuvat vihlovan viileältä. Ulkosalla te-
kee mieli kiirehtiä sisälle lämmittelemään tai kääntää ajomatkan ajak-
si lämmitys kuumalle. Tämän varmaankin aistii myös 5-hallissa työs-
kentelevä moottoriasentaja Mika Saine, joka kantaa kainalossaan yli-
määräistä takkia.

− Ajattelin, että lähdetäänkös vähän ajelulle, Mika kysyy ja osoittaa 
armeijan väreissä komeilevan auton suuntaan.

Korkean auton kyydistä on kunnioitettavat näkymät. Pakkases-
ta huurteiset puut ja pellot saavat maagisen kellertävää väriä aurin-
gon säteistä. Sää suosii road tripille valikoitunutta päivää, eikä kyl-
mäkään enää haittaa, kun on saanut kietoutua matkan ajaksi lämpi-
mään miesten takkiin.

Mikan maastoauton on AGCO Powerin tehtaalla pannut merkille 
moni, eikä suotta. Ruotsista projektikuntoisena ostettu vuoden -77 In-
ternational Harvesterin valmistama Scout-maasturi on aivan ainutlaa-
tuinen yksilö. − Ehkä projekti alkoi mielenkiinnosta kotimaiseen voi-
manlähteeseen, Mika pohtii.

Tällä hän viittaa auton moottoriin. Heti, kun maasturi jyrähtää käyn-
tiin, käy selväksi, että aivan tavallisesta menopelistä ei ole kyse. Auton 
tuttua hyrinää voimakkaampi ääni johtuu siitä, että konepellin alla 
pumppaa linnavuorelainen Diesel-sydän, kuten Mika sanoo.

− Tämä kuulostaa perinteiseltä vanhalta Valmetilta.

Apua työkavereilta

Ajokeli on vilpoinen, ja kotoa saakka avoautolla matkannut Mika tote-
aa, että tavallisesti kilometrejä kertyy vain kesäaikaan. Viime kesänä 
hän vieraili autolla erilaisissa tapahtumissa ja ajeli sillä juuri mopoau-
ton saaneen kummitytön kanssa Yyteriin.

”Moottorin  
kasaa vaikka  
silmät kiinni,  
kun sitä on 25 
vuotta tehnyt.”

TEKSTI: IDA KANNISTO | KUVAT: IDA KANNISTO JA MIKA SAINEEN KOTIALBUMI

Akseleiden koneistukseen hankittu Okuma Multus saa parikseen uusinta tek-
nologiaa sisältävän robottisolun. Jatkossa painavia kappaleita ei tarvitse  
käsin nostella, vaan konenäkö tunnistaa kappaleet lavalta.  
Kuvassa Kaj Lahtinen (vas.), Juha Oksanen, Jarmo Vierula, Tuomas Palo ja 
Harri Leppänen. Kuva: Pekka Helminen

Paikoillaan, valmiina, ajoon! ”Punttisorvi” Emag on valmiina tuotantoon.  
Kone on saanut robotit kaverikseen molemmin puolin. Tehokkuutta sekä  
koneistamisessa, että pinta-alan optimoinnissa. Kuvassa Anni Pylkki (vas.), 
Petri Virkilä, Mikko Harju ja Riku Rinnetmäki. Kuva: Juha Oksanen

Robottisolu vielä 
puuttuu pyörö-
hiontaan hankitun 
Danobatin edestä. 
Solu rakennetaan 
ja otetaan käyttöön 
vielä loppuvuoden 
aikana. 
Kuvassa: Juha Ok-
sanen (vas.), Henri 
Pohja ja Mikko Har-
ju. Kuva: Pekka Hel-
minen

Investointiuutisia 
hammaspyöristä
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Alkuperäinen moottori.

AP 49 asennettuna.

Maasturiprojekti sai alkunsa kolme vuotta sitten, jolloin Mika os-
ti tehtaalta Saksasta tulleen takuupalautusmoottorin ja siihen uudet 
osat. Alkajaisiksi hän kunnosti ja koekäytti moottorin esimiehensä lu-
valla Linnavuoressa, jossa tarvittavat välineet olivat käden ulottuvilla. 

− Enää sylinteriryhmä on sama, muut osat ovat vaihtuneet, Mika 
kertoo.

Moottorin lisäksi myös maasturi on saanut uusia osia, jotka on ke-
rätty monenlaisista kulkuneuvoista. Osia on niin Hummerista ja Toyo-
tasta kuin amerikkalaisesta koulubussista ja poliisiautostakin. Lisäksi 
autoon on tehty kokonaan uudet sähkötyöt, takapenkki on verhoiltu 
uudelleen ja vihreän ja mustan sävyinen maalipintakin on itse levitetty.

− Työkaverit ovat auttaneet paljon. Heille haluan sanoa kiitoksia. 
Yksi työkavereista esimerkiksi verhoili takapenkin auton etuosaan so-
pivaksi.

Valmis auto selvisi katsastuksesta puhtain paperein vuosi sitten jou-
lukuussa. − Katsastajia oli hirvittänyt etukäteen, kun he kuulivat, millai-
nen auto on tulossa, Mika sanoo ja kääntää hetkeksi autostereon nu-
pit kaakkoon. Bussipysäkillä toppavaateissa seisovat koululaiset jää-
vät tuijottamaan.

Nykyautoista puuttuu viehätys

Maasturi ei ole Mikan ensimmäinen projekti, vaan hän on rakentanut 
jo aikaisemmin Linnavuoressa valmistetulla moottorilla kulkevan ajo-
neuvon. Se meni kuitenkin myöhemmin kolarissa ajokelvottomaksi.

− Siitä jäi kytemään ajatus uudesta projektista.
Omin käsin kunnostetusta autosta on mahdollista rakentaa juu-

ri sellainen unelma-auto kuin haluaa. Mika toteaa, että nykyisissä au-
toissa teknologia on niin pitkälle kehittynyttä, että niitä on mahdoton-
ta korjata itse. Pienikin vika riittää halvaannuttamaan koko toiminnan.

Maasturissa kaikki muu on mekaanista, paitsi ajovalot, jotka toimi-
vat sähköllä. − Autoista olen ollut kiinnostunut siitä asti, kun työka-
lut ovat pysyneet käsissä.

Kysyttäessä kunnostusprojektin vaativuudesta, vastaus on valmii-
na. − Moottorin kasaa vaikka silmät kiinni, kun sitä on 25 vuotta tehnyt.

Mikan maastoauton on AGCO Powerin 
tehtaalla pannut merkille moni, eikä suot-
ta. Ruotsista projektikuntoisena ostet-
tu vuoden -77 International Harvesterin  
valmistama Scout-maasturi on aivan  
ainutlaatuinen yksilö. 
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Suurpedot voivat aiheuttaa pahimmillaan va-
kavankin vahingon koiran omistajalle tai koi-
ralle, mahdollisesti jopa hengen menetyksen 
kummalle tahansa. 

Kun puhutaan suurpedoista, puhutaan 
Suomessa yleensä karhuista, susista, villisiois-
ta tai ilveksistä. Metsässä samoilijoita, erämais-
sa kulkijoita, marjastajia, metsästäjiä ja sienes-
täjiä petotestaus kiinnostaa erityisen paljon.

Miten oma koiramme reagoi suurpetoihin? Ot-
taako se jalat alleen ja lähtee petoa karkuun? Vai 
hyökkääkö se sumeilematta petoa kohti ja saa sa-
man tien itse surmansa? Vai toimiiko se viisaasti, 
itseään suojellen ja omistajaansa varoittaen? Näi-
tä asioita katsastetaan petotestien avulla. 

Petoasiantuntijoiden ja ammattilaisten mu-
kaan paras mahdollinen koiran reaktio petoti-

lanteessa on selkeä sekä voimakas. Reagoinnin 
pitää myös tapahtua välittömästi. Toimintamal-
leja on useita rodusta riippumatta. Kaikille ro-
duille on yhteistä kuitenkin se, että koira ei kos-
kaan uhraa itseään. Koira voi karkottaa pedon, 
pitää pedon paikallaan, ilmoittaa pedon läsnä-
olosta tai paeta paikalta. Koira ei saisi lamaan-
tua pelosta toimintakyvyttömäksi, sanovat asi-
antuntijat. 

Suomessa on jo pitkään järjestetty koirille pe-
totestauksia. Yksi sellainen tapahtui viime kesä-
nä viikonlopuiksi hiljentyneen moottoritehtaan 
parkkipaikalla Linnavuoressa. Lauantaina ja sun-
nuntaina järjestettiin yli 80 testausta karhulla, su-
della, villisialla sekä ilveksellä.

Tapahtuman pääorganisaattori ja järjestäjä 
oli agcolainen Mirva Tervakari, joka itse on la-
pinkoiramix Vilin ja Cane Corso Voitto-nimisen 

koiran omistaja. Mirva toimii Team Leaderina 5- 
hallissa R-linjalla. 

Kesän petotestitapahtumassa testaajana toi-
mi Asko Sorvo ja kuvaajana sekä järjestäjän yh-
teyshenkilönä Heli Kärnä, molemmat Wild Pre-
dators Oy:stä. 

– Mirvan Voitto otti testauksissa myös pedois-
ta voiton. – Vili taas yritti urheasti ensin hieman 
haukkua, mutta lopulta se olisi minut pedoille 
syöttänyt, kertoo Mirva. Hänen mukaansa tapah-
tumassa kyseltiin, josko ensi vuonna uudelleen. 

– Katsotaan. Vielä ei mitään ole lyöty lukkoon. 
Koirien erilaista käyttäytymistä ja erilaisia reakti-
oita on joka tapauksessa mukava seurata. Oli ilo 
olla järjestämässä petotestiä, sanoo Mirva.

Teksti: Mirva Tervakari/Ulla Aurio 
Kuvat: Heli Kärnä

Petotesti näyttää koiran reaktiokyvyt

Mirva, Asko ja Heli toivat petotestaukseen karhun mukanaan. Kahdessa 
päivässä nähtiin koirilta monta erilaista reaktiota.  

ENEMMÄN 
SISUKKAASEEN, 

VÄHEMMÄN 
SISUKKAASEEN?

Hei, arvoisa lukijamme! 

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

• Mitkä jutut eivät kiinnosta Sinua ollenkaan? 

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

• Miten ja mihin suuntaan toivoisit meidän 
kehittävän henkilöstölehteämme? 

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

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

Kaikkien nimellään vastanneiden kesken 
arvotaan tehtaan nimikkoasusteita.  

Voitto kohtasi villisian ja voitti. 
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ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANTO-OSASTOLLA
 
Markku Saarela on 1.11.2018 alkaen  
nimitetty kansilinjan työnjohtajaksi.  
Markun työnjohtoalueeseen kuuluu  
edelleenkin myös ryhmälinja. 
Tuomas Palo on 19.11.2018 alkaen  
nimitetty koneistajaksi.   
Janne Pyykkö on 1.12.2018 alkaen  
nimitetty hitsaajaksi.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TALOUSOSASTOLLA
 
Harri Hintikka on 1.11.2018 alkaen  
nimitetty Financial Controlleriksi.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTANNONKEHITYSOSASTOLLA
 
Juuso Numminen on 1.9.2018 alkaen  
nimitetty tuotannonkehitysinsinööriksi. 

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEKEHITYSOSASTOLLA

Juha Hakuli on 1.11.2018 alkaen nimitetty  
kehityspäälliköksi Engine Management  
Systems -jaokseen. 
Aki Pajunoja on 1.11.2018 alkaen nimitetty 
Data Analytics -tiimin vetäjäksi. 
Markus Rantanen on 1.11.2018 alkaen  
nimitetty kehityspäälliköksi Engine Manage-
ment Systems -jaokseen.  

 
Maxime Toussaint on 22.10.2018 alkaen 
nimitetty kehitysinsinööriksi tuotekehitysosas-
ton Engine Performance & Emissions -jaoksen 
Combustion Technologies -tiimiin. 
Aleksi Tammentie on 6.11.2018 alkaen nimi-
tetty Account Manageriksi tuotehallintaan.

Määräaikaisissa tuotannon tehtävissä  
syys-, loka- ja marraskuussa ovat aloittaneet 
seuraavat uudet työntekijät: 

Tarkastajana on aloittanut Juha-Pekka Paa-
nanen. 
 
Koneistajina ovat aloittaneet Niko Einola, 
Aki-Sakari Koivu, Kari Laurila ja Simo Mäki-
nen. 
 
Vaihetyöntekijöinä ovat aloittaneet Toni 
Fagerström, Mikke Halonen, Petra Jaatinen, 
Antti-Mikael Palomäki, Jerry Rajala, Teemu 
Rantala ja Väinö Wahlman. 
 
Osahuoltajina ovat aloittaneet Sami Herlevi, 
Toni Hurskainen ja Samu Laakkonen. 
 
Harjoittelijoina ovat aloittaneet Aaro Hakala, 
Samuel Frantzi, Teemu Hietakangas, Eemeli 
Lanne, Jonna-Riikka Mattila, Sirpa Mäkinen 
ja Elias Paavisto.

Toistaiseksi voimassaolevissa tuotannon  
tehtävissä ovat aloittaneet seuraavat  
uudet työntekijät:

Koestajana on aloittanut Miiro Piispanen.

HR tiedottaa: 
ORGANISAATIO-
MUUTOKSET

AGCO POWER

SYKSYN AIKANA ALOITTANEET 
UUDET HENKILÖT

SYKSYN AIKANA TAPAHTUNEET 
ORGANISAATIOMUUTOKSET

 
Ari Konttinen on 12.11.2018 alkaen nimitetty 
Chief Development Engineer  -tehtävään. 
Ida-Maria Nummela on 17.11.2018 alkaen 
nimitetty NPI materiaalikoordinaattoriksi. 
Tiina Närhi on 1.12.2018 alkaen nimitetty 
osastoassistentiksi. 
Jiri Vehmasto on 1.12.2018 alkaen nimitetty 
Lab Development Team Lead –tehtävään.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA 
TUOTEHALLINNASSA

Juha-Pekka Asikainen on 1.11.2018 alkaen 
nimitetty Senior Project Manager &  
NPI Controller -tehtävään.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA
TALOUSOSASTOLLA
 
Antti Artama on 1.11.2018 alkaen nimitetty 
Engine Expenses Controlling/Finance  
NPI –tehtävään.

SYKSYN AIKANA AIKANA 
ELÄKKEELLE JÄÄNEET

Pitkän ja ansiokkaan työuran jälkeen on  
eläkkeelle jäänyt 1.10.2018 sähköasentaja 
Juha Saukko.

 
OIKAISU 
Korjaus edellisessä Sisukkaassa olleeseen 
organisaatiomuutokseen: Raimo Fokin on ni-
mitetty moottoriasentajaksi 13.8.2018 alkaen.

Kunniamerkkejä ansioituneille  
AGCO Powerin työntekijöille
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt ansioituneille Suomen  
kansalaisille itsenäisyyspäivänä kunniamerkkejä.  

AGCO Powerilta Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin saivat tarkastaja Leena Palo, 
koekäyttäjä Jarmo Harju, johdon assistentti Sirkku Heinonen ja tarkastaja Jorma Luukkanen.

Onnea palkituille!

KUNNIAMERKIT
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PALSTANPÄÄ | Ulla Aurio, SISUKAS-lehden päätoimittaja

• Päätoimittaja Ulla Aurio
• Toimittaja Ida Kannisto 

• Taitto Grafal Oy/Armi Lylykangas
• Painopaikka: PK-Paino Oy, Tampere 

Jos haluat antaa palautetta 
tämän lehden sisällöstä, niin kirjoita va-

paamuotoinen palautekirje ja pudota 
se SISUKAS-lehden laatikkoon, 

joka on sijoitettu pääportin vieressä 
olevan postikopin seinään.

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

AGCO POWER -henkilöstölehti
n:o 4/2018 Joulukuu

15. vuosikerta

SISUKAS

Seuraava SISUKAS-lehti 
ilmestyy maaliskuussa 2019.

Ei tiennyt Martin Richenhagen, mitä antoi!

Kun antaa, niin saa!  Siinä se taas on. Tuo lause. 
Ties kuinka monennen kerran kirjoitan sen tälle 
palstalla näiden yli 15 vuoden aikana, joina olem-
me tavanneet. Mutta kirjoitan sen taas, siksi, kos-
ka juuri nyt elettävä aika osoittaa lauseen tottakin 
todemmaksi.

Ei nimittäin olisi tullut ”Ameriiiiiikan taivaasta” 
rahaa Linnavuoren investointikirstuun, ellei ensin 
olisi ollut antajaa eli Sinua. 

Tämän lehden monestakin artikkelista on luet-
tavissa, että 160 miljoonan euron investointipake-
tin saaminen Suomeen, nimenomaan tänne Linna-
vuoreen, ei ollut missään tapauksessa itsestäänsel-
vyys, ei pienestikään automaatio. 

Sehän ei mennyt niin, että pojat päätti, ”että mi-
tä jos kysästäis, eiköhän sieltä rahat irtoo”. Ei, näin 
se ei mennyt. 

Se meni niin, että sadat ja sadat Linnavuoressa 
työtä tekevät naiset ja miehet, tytöt ja pojat, te kaik-
ki, te olette tehneet moottoreita tai muulla työllän-
ne vaikuttaneet moottoreiden valmistamiseen niin 
hyvin, että rahat suurten ja merkittävien investoin-
tien aloittamiseen saatiin, että ne ovat nyt kasassa. 

Annoit, niin sait. Teit hyvin, ja siitä tuli kiitos.

Ja mikä onkaan kaiken ”epidemiologinen” vai-
kutus? Tämä saatu hyvä ei pysähdy vain moottori-
tehtaan seinien sisäpuolelle. 

Jo pelkkä ilo ”lahjasta”, sen antamista mahdolli-
suuksista ja sen tuomasta vakauden ja turvallisuu-
den lisästä, se on kumuloituva eli kertyvä, siis ka-
sautuva, laajentuva ja jakautuva. 

Kun ilo lähtee kertymään ja jakautumaan, ovat 
hyvinvointivaikutukset merkittävät. 

Sinä viet ensin linnavuorelaista tyytyväisyyttä 
kotiisi. Mieliala siellä paranee. Perheesi toimeen-
tuloon tulee vakautta. Vakaus lisää lähipiirisi hy-
vinvointia. 

Ehkä uskaltaudut tilaamaan jopa sen suunnitte-
lemasi talopaketin. Tai tekemään yhteisen perhe-
matkan. Ostamalla tarvikkeita tai tilaamalla mat-
kan, jaat niissäkin tapauksissa hyvinvointia kotisei-
niesi ulkopuolelle. Raha lähtee kiertämään.

Kouluikäisiin lapsiisi tarttuu vanhemman työ-
paikalta kotiin tullut mielihyvä, se ottaa vallan 
perhepiirissä. Poikamme ja tyttäremme kuljetta-
vat hyvää mieltä päiväkotiin ja kouluun, harrastuk-
siin ja kaveripiiriin. 160 miljoonaa euroa kumuloi-
tuu kummallisilla tavoilla.

Ei arvannut Martin Richenhagen joukkueineen, 
miten ison mielihyvän ja hyvinvoinnin lisän hän an-
toikaan Suomeen, ei tainnut tietää. 

Lahjan koko laajuutta emme ehkä tiedä vielä 
itsekään.

Sinulle ja perheellesi tahdon toivottaa Hyvää 
Joulua ja Paljon Hyvää Mieltä edelleen jaettavaksi!

Ps. Luin äsken mainion Hotakaisen, siis kirjan-
sa Kimi Räikkösestä. Hyvä lahjaidea. Kävin äsken 
myös katsomassa Koivusalon elokuvan Olavi Vir-
rasta, itketti ja kosketti. Anna puolisollesi lahjaksi 
vaikkapa ihana elokuvailta, pala suomalaista viih-
dehistoriaa!

Lahjan koko laajuutta 
emme ehkä tiedä vielä itse-
kään. Mutta sen tiedämme, 
että kun antaa, niin saa.

Ulla 
     ulla.aurio@gmail.com

Hyvää Joulua 
ja 

Onnellista 
Uutta Vuotta

2019!
toivottaa  lehtitrio 

Armi, Ida ja Ulla 


