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HENKILÖSTÖKYSELY 2016

Jatkuu seuraavalla aukeamalla >

VUODEN AGCOLAINEN -äänestyskilpailuun tuli määrä-
aikaan mennessä lukuisia ehdotuksia. 

Ehdotukset käsitellään valintaraadissa tänä syksynä. 
Äänestyskilpailun tulos ja VUODEN AGCOLAISEN 

haastattelu julkaistaan Sisukkaan joulukuun numerossa.
 

AGCO Power Oy:n mittavan henkilös-
tökyselyn yhteenveto on valmistunut. 
Kysely koski yhtiön Linnavuoren ja Teso-
man yksiköitä. 

 Henkilöstöjohtaja Petri Laakkosen 
(kuvassa) mukaan kyselyyn saatujen vas-
tausten perusteella voi vetää sen johto-
päätöksen, että monet asiat ovat moot-
toritehtaassa hyvin. 

 – Kuitenkin kyselyn tulokset antavat 
senkin tiedon, että meillä on vielä pal-

jon asioita, jotka vaativat parantamista, 
Laakkonen toteaa. 

 Henkilöstöjohtajan mielestä tuoreet 
kyselyn tulostiedot tarjoavat koko teh-
taan väelle oivallisia työkaluja kehittää 
AGCO Powerista yhä toimivampi ja pa-
rempi työyhteisö. – Siis sellainen teh-
das, joka on jokaiselle hyvä, turvallinen 
ja viihtyisä paikka työskennellä, Petri sa-
noo.  

Henkilöstökyselyn tulokset valmistuivat

POSITIIVISIA VIESTEJÄ 
JA PARANNUSTARPEITA

Teksti:HR/Ulla Aurio | Kuvakkeet: Spring  House
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< Jatkoa edelliseltä sivulta

AGCO Power Oy:n henkilöstökysely on osa laajamittaista Hoshin Kanri -toiminnan kehittämishanketta. Kysely toteutettiin 
kesäkuussa ja tarkentavat henkilökohtaiset haastattelut suoritettiin elokuussa. Edellisessä koko yritystä käsittäneessä henki-
löstökyselyssä vastausprosentti oli 80.  
 – Samaa vastausten määrää lähdimme tavoittelemaan myös tämän henkilöstökyselyn osalta. Tavoite saavutettiin ja sitä 
juhlistettiin henkilöstölle jaettujen AGCO Power -kesäkassien merkeissä, kertoo henkilöstöjohtaja Petri Laakkonen.
 – Suuri kiitos vielä kerran kyselyyn osallistumisesta koko AGCO Powerin henkilöstölle!
 – Toteutimme kyselyn yhdessä valitsemamme kumppanin Spring House Oy:n kanssa, jolle saadut vastaukset toimitettiin 
sellaisenaan. Spring  House laati vastauksista yhteenvedon ja esitteli tulokset johtoryhmälle sekä esimiehille, jotka puoles-
taan vievät viestiä eteenpäin omille osastoilleen, kertoo henkilöstöjohtaja.

Hyviä terveisiä

Kyselyn aihealueita oli viisi ja viimeisenä kysymyksenä pyydettiin 
yleisarvosanaa AGCO Power Oy:stä työnantajana. Kaikkien an-
nettujen vastausten keskiarvo aihealueittain oli seuraava:

Petri Laakkosen mukaan henkilöstöryhmistä työntekijät odottavat eni-
ten asioihin parannusta. 
 –  Toisaalta myös työntekijät näkevät asiat jo nyt olevan melkoisen 
hyvin, sillä yhteisarvosana jokaisesta vastatusta aihealueesta nousi yli 
neljän, Laakkonen toteaa.

Arviointiasteikko oli 1-6 ja kaikilla aihealueilla saavutimme 
keskiarvoksi yli neljä. 
 – Kyselyn tuloksia voidaan ilman muuta pitää tältä osin 
erinomaisina, toteaa Petri Laakkonen tyytyväisenä.  

Jaottelu 

Yritys jaettiin kahdeksaan eri toimintoon, joihin jokainen 
vastaaja sijoittui. Toiminnot ovat:
1. Jälkimarkkinointi
2. OstoMyynti
3. Tukifunktiot eli HR, talous ja IT
4. Tuotannon tuki, johon kuului laatuosasto, 
    tuotannonkehitys ja tuottavuuden kehitys ja logistiikka
5. Hammaspyörät
6. Osavalmistus
7. Kokoonpano
8. Tuotekehitys

 – Mainittu jaottelu toimintoihin on käytössämme olevaa osastojakoa 
karkeampi, mutta toimii kuitenkin erinomaisen riittävänä pohjatietona 
suunniteltaessa toiminnan kehittämisen jatkotoimenpiteitä osastoilla. 
Toinen jaotteluperuste kyselyssä oli vastaajan henkilöstöryhmä. Henki-
löstöryhmät kyselyssä olivat esimiehet (ES), työntekijät (TT) sekä ylem-
mät- ja toimihenkilöt (YTH+TH). 

TOP5- kysymykset 

Esimiehille on hyvin selvää oman tehtävän merkitys koko yrityksen toi-
minnassa. 
 –  Tämä on erittäin tärkeää ja merkityksellistä myös esimiestyössä 
onnistumisen näkökulmasta, sanoo henkilöstöjohtaja. 
 Toinen positiivinen asia on Petrin mukaan tuloksista ilmenevä teh-
taan esimiesten valmius muutokseen. – Muutos nykypäivän työelä-
mässä on jatkuvaa ja siksi on erinomaisen hyvä, että niin esimiehet 
kuin me kaikki muutkin ymmärrämme muutoksen välttämättömyyden 
toimintaa kehittäessä, sanoo Laakkonen.

Henkilöstökysely 2016



N:o 3/2016 | SYYSKUU   5

Yllä esimiesten TOP5 -vastaukset ja vertailutietona mui-
den henkilöstöryhmien tulokset samoista kysymyksistä.

Työntekijöiden kohdalla parhaiten asiat koettiin olevan oman 
tehtävän sisällön tunnistamisessa sekä esimiesten tavoin tar-
vittavan joustavuuden löytymisessä muutostilanteissa. 
 – Työyhteisön yhteishengen osalta merkityksellinen asia eli 
yhteistyö työkavereiden kanssa sujuu myös hienosti. 
Hyvä niin, sanoo Petri.

Yllä työntekijöiden  TOP5 -vastaukset ja vertailutieto-
na muiden henkilöstöryhmien tulokset samoista ky-
symyksistä.

Myös toimihenkilöiden antamat parhaimmat arvosanat 
löytyivät pääosin samoista asiosta kuin muilla henkilöstö-
ryhmillä, eli joustavuudesta ja yhteistyöstä toisten kanssa.

 

taulukko

Yllä toimihenkilöiden  TOP5 -vastaukset ja vertailu-
tietona muiden henkilöstöryhmien tulokset samois-
ta kysymyksistä.

Yllä esimiesten DOWN5-vastaukset ja vertailutieto-
na muiden henkilöstöryhmien tulokset samoista ky-
symyksistä.

Työntekijöiden saama palautteen – erityisesti positiivisen 
palautteen – määrä koetaan liian vähäiseksi. Niin ikään 
esimiestoimintaan kaivataan uusia tuulia.

Yllä työntekijöiden DOWN5 -vastaukset ja vertai-
lutietona muiden henkilöstöryhmien tulokset sa-
moista kysymyksistä.

Toimihenkilöiden mielestä parannusmahdollisuudet 
kohdistuvat pääasiassa organisaatiooon ja sen toimin-
tamalleihin.

Yllä toimihenkilöiden DOWN5 -vastaukset ja ver-
tailutietona muiden henkilöstöryhmien tulokset sa-
moista kysymyksistä.

Parannusta vaativat asiat

Henkilöstökyselyn tuloksista selviää sekin, että esimiesten mie-
lestä eniten kehittämismahdollisuuksia löytyy oman itsensa ke-
hittämisen tukemisesta sekä palautteen antamisesta. 

”Muutos nykypäivän työelämässä on jatkuvaa ja 
siksi on erinomaisen hyvä, että niin esimiehet kuin 

me kaikki muutkin ymmärrämme muutoksen 
välttämättömyyden toimintaa kehittäessä.”

Henkilöstöjohtaja Petri Laakkosen mukaan osastoilla jatketaan kyselyn tu-
losten läpikäyntiä siten, että eri henkilöstöryhmistä kootaan ryhmä mietti-
mään kunkin osaston kehityskohteita tälle ja seuraavalle vuodelle.  
 – Tavoitteenamme on Hoshin Kanrin perusajatuksen mukaisesti löytää lä-
pimurtavia parannuksia ja kehityskohteita työhyvinvoinnin ja turvallisen työ-
ympäristön alueella, toteaa Laakkonen. 

Iloisen väriset kesäkassit 
jaettiin kaikille kiitoksek-
si aktiivisesta osallistumi-
sesta henkilöstökyselyyn.
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Jo hieman yli neljä vuotta Yhdysvallois-
sa asunut agcolainen Antti Marttinen 
on aina tiennyt haluavansa kansainväli-
siin töihin. Tilaisuus tarjoutui alkuvuodes-
ta 2012, kun Antti tapasi pääkonttorista 
Linnavuoressa vierailleen Matt Rushigin.
 Silloin tuli puheeksi hänen kanssaan, 
että he tarvitsisivat uutta tuotehallinta-
päällikköä.
 Päätös syntyi nopeasti ja muutos läh-
ti liikkeelle vauhdikkaasti. Antin työpiste 
siirtyi Linnavuoresta Yhdysvaltoihin.
 Jo opiskeluaikana Antti asui jonkin ai-
kaa Saksassa ja kansainväliset työt tulivat 
tutuksi AGCO:a edeltäneessä työpaikas-
sa. Ulkomaille lähtö on ollut vaihtoehto-
na aina.
 – Olen aina ollut sekaantunut kansain-
välisiin asioihin, Antti toteaa.
 Yhtä tiettyä maata Antilla ei ollut mie-
lessään, vaan kiinnostus kohdistui kan-
sainväliseen kenttään laajemmin. AGCO:l-
la hän tiesi olevan toimintaa ympäri 
maailmaa.
 Aikanaan AGCO:ssa yrityksenä kiinnos-
tikin juuri mahdollisuus kehittää omaa 
osaamistaan ja päästä näkemään maail-
maa Suomen ulkopuolelle.
 Isossa konsernissa on paljon mahdol-
lisuuksia. Nyt Antti työskentelee nel-
jättä vuotta tuotepäällikkönä AGCO:n 
pääkonttorissa Duluthissa. Hän toimii 
osana globaalia tuotehallintatoimintaa.
 – Käyn keskustelua siitä, miten moot-
toreita on kehitettävä, ja missä aikatau-
lussa eri ajoneuvoja tuodaan markkinoil-
le. Lisäksi huolehdin omalta osaltani yh-
teistyössä Jarno Ratian ja Juha Terva-
lan kanssa siitä, että Linnavuoressa on 
riittävästi tietoa tehdä oikeita töitä oi-
keaan aikaan. AGCO Powerin kaikki kehi-

tystyöt koordinoidaan Linnavuoresta kä-
sin.
 Antti on paljon yhteydessä Linnavuo-
reen ja Brasiliaan. Koti-ikävä ei varsinai-
sesti ehdi valtameren toisella puolella yl-
lättää, sillä vierailuja Suomeen on työn 
puolesta tavallisesti kuukausittain. 
 Vielä Linnavuoressa työskennellessään 
Antti toimi silloisena account manageri-
na. Hänet palkkasi tehtävään Juha Terva-
la vuonna 2008.
 Lähdimme Linnavuoresta samaan ai-
kaan, heinäkuussa 2012. Juha lähti Kii-
naan ja minä Yhdysvaltoihin.
 AGCO Powerin Linnavuoren toiminnal-
la on hänen mukaansa keskeinen merki-
tys. Se on kriittinen ja tärkeä osa konser-
nin toimintaa.
 Käytännössä kaikki AGCO:n työkoneet 
ovat jossain määrin riippuvaisia siitä, että 
Linnavuori toimii. Tehtaan toiminta vai-
kuttaa ympäri maailmaa. Jos ei ole moot-
toreita, ei ole työkoneitakaan.
 Antti vakuuttaa, että Linnavuoreen on 
kova usko ja luotto Yhdysvalloissa asti.
 – Linnavuoressa ollaan täsmällisiä. Teh-
das on yksi AGCO:n täsmällisimmistä 
toimijoista. Linnavuori on puheissa lähes 
päivittäin, tällä hetkellä erityisesti Bra-
siliaan viedyt projektit. Se, kuinka hyvin 
Linnavuori ja Brasilia ovat toimineet tie-
donsiirrossa, on saanut huomiota.
 Vaikka maisema on muuttunut Suomes-
ta pallon toiselle puolelle, Antti on so-
peutunut muutoksiin hyvin. Hänen mu-
kaansa konttorin työtapa poikkeaa harvi-
naisen paljon tavanomaisesta amerikka-
laisesta tavasta työskennellä.
 Konttorissa vallitsee jopa eurooppa-
lainen työkulttuuri. Omalla työpisteellä-
ni puolet onkin kotoisin Euroopasta. Työ-

ympäristö on rento, kuten AGCO:n sisäl-
lä muutenkin, vaikka toki jokaisella on 
omat paineensa.
 Ainakaan toistaiseksi Antin suunnitel-
missa ei ole palata Suomeen, joskin hän 
pitää vaihtoehtoa yhä mahdollisena – 
kun siihen sopiva tilaisuus tulee. Juuri nyt 
Antti sai yhdessä Inna-vaimonsa kanssa 
pysyvät oleskeluluvat USA:han.
 Ulkomaille lähtö kannattaa ehdotto-
masti. Työpäivät ja arki ovat samanlaisia 
kaikkialla, sillä päivällä käydään töissä, 
sitten syödään ja jossain välissä laskutkin 
on maksettava. Silti kokemus antaa erilai-
sen kuvan elämään.
 Oman oppimisen kannalta Antti pitää 
ulkomaan kokemusta erityisen merkittä-
vänä. Duluthin konttorissa on työntekijöi-
tä monesta kulttuurista ja useista kansal-
lisuuksista. Se auttaa ymmärtämään eri-
laisuutta.
 Erojakin on. Atlantan alueella ei ole jul-
kista liikennettä, vaan kaikkialle on liikut-
tava omalla autolla. Myös kommunikaa-
tio on erilaista kuin Suomessa, sillä Antin 
mukaan suomalaisilla on suorempi tapa 
kommunikoida.
 Vaimollani on aina Suomen käynneille 
ostoslista, johon kuuluu suklaata ja kark-
kia. Myös sauna puuttuu. Ostimmekin 
juuri talon, jonne rakennamme myös sau-
nan.
 Vaikeimmaksi ajaksi Antti nimeää het-
ken, jolloin muutosta on kulunut muuta-
ma kuukausi ja uutuudenviehätys mennyt 
ohi. Alku sujuu uuden opettelussa, mutta 
lopulta arki iskee.
 – Sen tajuaa, että hetkinen, minähän 
elän tässä. Monelle tunteesta yli pääsemi-
nen voi olla hankalaa, mutta siitä selviää 
kyllä, kun saa oman arjen rullaamaan.

Palo maailmalle 
syttyi jo nuorena

Teksti: Ida Kannisto | Kuva: Rawley Hicks

Arki ei maailmalla juuri poikkea kotimaisista rutiineista. 
Kansainvälisessä työssä oppii kuitenkin työskentelemään 
vieraassa kulttuurissa ja ymmärtämään erilaisuutta.
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Olikohan Harkoman Ollin elämän käsikirjoitus ihan yksityiskohtia myöten edeltä kirjoitettu? Siltä ainakin tun-
tuu, kun kuuntelee miehen kertomaa opiskeluaikaista tilannetta, jolloin hän yllättäen kohtasi Tampereella nuo-
ren ranskalaistytön. Alkoi seurustelu. Ja sittemmin heistä tuli pari.
   Tapaamisvaiheessa eivät Perrine ja Olli kuitenkaan vielä tienneet, että osittain ranskankielinen Sveitsi tulee ai-
kanaan olemaan heidän kotimaansa, se maa, jossa syntyy myös perheen ensimmäinen lapsi, tällä hetkellä vasta 
reilun kuukauden ikäinen pieni poika. 
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Kustannusanalysoinnilla avaimia neuvottelupöytiin

Harkoman Olli – globaali toimija

Harkoman Olli onkin yksi niistä monis-
ta Linnavuoressa työuransa aloittaneis-
ta, joille on AGCO:n kautta auennut 
ovi maailmalle. Miehen asemapaikka 
on konsernin Euroopan pääkonttori, 
joka sijaitsee Sveitsissä Neuhausen am 
Rheinfall -nimisellä paikkakunnalla. 
Harkoman perhe asuu Winterhurissa. 
Kohteet ovat lähellä toisiaan ja myös 
hyvin lähellä Zürichiä. 
 Sveitsissä Olli vetää AGCO:n globaa-
lia, koko konsernin ostoon kuuluvaa 

kustannusanalysointi -tiimiä. Tiimin 
tehtävän laajuus avautuu helposti, 
kun mukaan otetaan yksi nimen-
omainen luku: AGCO -konserniin 
ostetaan vuosittain erilaisia moot-
toreihin, traktoreihin, puimurei-
hin ja muihin maatalouskoneisiin 
tarvittavia komponentteja noin 
viidellä (5) miljardilla dollarilla 
(n. 4,5 mrd euroa). 
    – Yksi tärkeimpiä tehtä-
viämme tiimissä on suorit-
taa kaikkien AGCO:n teh-

taiden prosessien kustan-
nusanalysointi niin, et-

tä tiedämme mah-
dollisimman tar-

kasti, paljon-
ko kunkin han-
kittavan kom-
ponentin val-

mistus mak-
saa toimittajillem-

me. Tiedon ansios-
ta omat kulumme 

pysyvät kurissa, pys-
tymme pitämään 

puoliamme 
neuvotteluis-
sa, osaamme 
myös väistää 
mahdolliset ve-
dätykset sekä 

nähdä senkin vaaran, jos joku valmis-
taja alkaa polkea hintoja. 
 – Faktapohjainen, huolella laskettu 
vahva ja syvä informaatio tarjoaa meil-
le merkittävät avaimet neuvottelupöy-
dissä, sanoo Harkoma.
 Ollin tiimi on parhaillaan kasvamas-
sa. Vuoden loppuun mennessä Harko-
man joukkueessa tulee olemaan pari-
kymmentä alan osaajaa. Linnavuoressa 
tiimin kustannusanalysoinnin expert-
teinä toimivat Juha-Pekka Asikainen 
ja Mikko Tuomaala.

Matka

Harkoman Olli on hankkinut eväät 
AGCO -matkalleen Linnavuoresta. 
 – Opiskelin Oulun yliopistossa kone-
tekniikkaa ja etsin kesätöitä joululo-
malla 2006. Otin yhteyttä moottori-
tehtaalle ja kärtin sinnikkäästi mahdol-
lisuutta päästä haastatteluun. Onnis-
tuin, ja sain kesähommia. Pari kesää 
meni ensin kakkoshallin kotelosolussa 
koneistajana. 
 – Sitten tehtaalla avautui valmistus-
insinöörin paikka. Rohkaistuin hake-
maan sitä, vaikka diplomityöni oli vielä 
tekemättä. Se paikka jäi saamatta,
mutta haun aikana minua kannustet-
tiin ottamaan yhteys Ylivakerin Ma-
nuun, joka sitten ”kuulusteltuaan” 
minut kunnolla, kehotti puolestaan 
ottamaan yhteyden Hämäläisen Is-
moon. Tämän kaiken seurauksena 
pääsin tuotekehitykseen tekemään 
diplomityöni, kertoo Olli taustoistaan.
 – Protopajalla meni nelisen vuotta ja 
2012 siirryin Sveitsiin. Olin itse ilmais-
sut kiinnostukseni lähteä työskentele-
mään Keski-Eurooppaan. Tämä vaih-
toehto oli hyvin mieluisa myös ranska-
laissyntyiselle puolisolleni. 

 Mahdollisuus siirtoon avautui Linna-
vuoren osto-osaston kautta. Ollin mu-
kaan Linnavuori oli jo siinä vaiheessa 
suorastaan edelläkävijä konsernissa, 
kun puhutaan  valmistusprosessin kus-
tannusanalysoinnista. 
 Vajaan vuoden mittaisen ensipestin 
jälkeen Sveitsissä Olli siirtyi nykyiselle 
vastuupaikalleen eli koko konsernin 
osto-osaston kustannusanalysointitii-
min vetäjäksi.

Arvostavia terveisiä

Harkoman työ, jos mikä, on globaalia. 
Mies matkustaa paljon, sillä AGCO:n 
tehtaita on kaikilla mantereilla. Aasia, 
Etelä-Amerikka, USA, ne kaikki ovat 
vakituisia Ollin käyntikohteita. Euroo-
pan lyhyisiin lentomatkoihin hän tun-
tuu suhtautuvan kuin nokialainen pii-
pahduksiin Tampereella. – Tunnin lento 
Zürichistä Pariisiin, eihän se todella ole 
mitään, pikku piipahdus. 
 On ihan pakko kysyä tältä maailman 
matkaajalta, mitä asiakkaat, toimittajat 
ja itse agcolaiset maailman eri laidoil-
la tietävät Suomesta, Linnavuoresta ja 
”meidän moottoreistamme”. 
 – Kyllä me suomalaiset saisimme ol-
la osaamisestamme ehdottomasti yl-
peämpiä kuin olemme. Moniosaami-
nen, ammattitaito, kokonaisuuksien 
ymmärtäminen ja hallinta, ne ovat 
muun muassa asioita, joiden vuoksi 
Linnavuoren väkeä arvostetaan maail-
malla paljon. Ja AGCO Powerin moot-
torien maine, se on kaikkialla todella 
hyvä, sanoo Olli.
 Jatkuvaa ja paljoa matkustamistaan 
tuore isä Olli Harkoma haluaa kuiten-
kin nyt vähän hillitä, jotta aikaa jää 
tässä tärkeässä vaiheessa enemmän 
pienelle poikavauvalle ja puolisolle. 
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Myönteinen päätös kiinnostavaan työtar-
joukseen kannatti, sillä Teemu Järvinen 
ei ole katunut hetkeäkään muuttoa Yh-
dysvaltojen Jacksoniin.

Parin viikon pohdinnan jälkeen Teemu Jär-
vinen päätti ottaa vastaan hänelle tarjo-
tun pestin AGCO-konsernin Jacksonin teh-
taalta Yhdysvalloista, Minnesotan osaval-
tiosta. Nyt Teemu on työskennellyt reilun 
vuoden ajan tuotetuen osastolla Product 
Performance Managerina, eli yksinkertais-
tetusti huoltoneuvojana.
 Yhdysvalloissa Teemu tukee paikallisia 
ihmisiä moottoreihin liittyvissä ongelmis-
sa ja raportoi niistä Linnavuoren tehtaalle. 
Aikataulujen salliessa hän pitää myös kou-

lutuksia. Oma työpiste on pääasiassa Jack-
sonin toimistolla, mutta matkustelua ker-
tyy pari kertaa kuukaudessa.
 – Aina minulla oli vähän mielessä, että 
voisi olla mielenkiintoista työskennellä ul-
komailla. Kun tehtävään kysyttiin, päätin 
parin viikon miettimisen jälkeen vastata 
myöntävästi.
 Teemu aloitti työuransa AGCO:lla, eli 
silloisella Sisu Dieselillä, kesätöissä koneis-
tajan tehtävissä vuonna 2001. Sittemmin 
hän on toiminut varaosavaraston työn-
johtotehtävissä. Ennen muuttoa Jackso-
niin hän työskenteli asiakaslaadun insi-
nöörinä.
 Nyt koti on ollut Yhdysvalloissa yli 
vuoden. Tarkoitus on palata Suomeen, 

Kulttuurishokki ei yllättänyt Yhdysvalloissa

Ricardo Huhtala oppi suomalaiset tavat, 
vaikka viettikin lapsuutensa Brasiliassa. 
Suomalaisuuden hän haluaa opettaa myös 
pojalleen.

AGCO Powerin Etelä-Amerikan operatiivisena 
johtajana toimiva Ricardo Huhtala aloitti Bra-
silian tehtaalla jo lähes neljännesvuosisataa sit-
ten. Ensimmäinen työkokemus oli ylioppilas-
harjoittelijana vuonna -93.
 – Tämä on suomalainen tehdas, vaikka kuu-
luukin AGCO:n konserniin. Vain sauna puut-
tuu, Ricardo sanoo.
 Mies on kulkenut äitinsä jalanjäljissä, sillä äi-
ti oli silloisen Valmetin ensimmäinen suomalai-
nen työntekijä Brasiliassa 1960-luvulla.
 Ricardo pitää työpaikkaa kuin kotinaan. Vuo-
sien aikana hän on kokeillut työtä myös kon-
sernin ulkopuolella. Huhtala muistelee, ettei 
ison autotehtaan hyvästä työtarjouksesta voi-
nut kieltäytyä.
 Seitsemän vuotta myöhemmin hän kui-
tenkin lähestyi toimitusjohtaja Eero Tomia 
sähköpostitse.
 – Pyysi Eerolta työpaikkaa Suomesta. Hän sa-
noi, että töitä on, mutta olisi kyllä Brasiliassa-
kin. Palasin AGCO:lle Brasiliaan vuonna 2004.

 Ricardo halusi palata kotiin, millä hän viittaa 
ennen kaikkea työpaikkaansa. – En osaa tehdä 
muuta kuin moottoreita, hän sanoo leikkimieli-
sesti.

 Ricardo hankki arvokasta kokemusta työs-
kennellessään AGCO:n konsernin toimitusjoh-
tajan Martin Richenhagenin kanssa yrityksen 
pääkonttorissa vuosina 2006-2007. Sen jäl-
keen hän palasi Brasiliaan ja aloitti tehtaan joh-
tajana Mogi das Cruzesin kaupungissa.
 Tällä hetkellä tehtaalla työskentelee oman 
väen lisäksi kuusi henkilöä Linnavuoresta. Yh-
teistyö Suomeen on tiivistä. Ricardo sanoo ole-
vansa viikoittain yhteydessä Eero Tomiin.  
 Hän arvelee, että lähes päivittäin joku Bra-
silian tehtaalta soittaa Linnavuoreen.
 Suomalaisten ja brasilialaisten välillä on pal-
jon eroja ja aluksi yhteistyö saattaa olla vähän 
hankalaa. Suomalaiset ovat hiljaisia, kun taas 
brasilialaiset puhuvat koko ajan. Kun eroihin 
tottuu, oppii, miten nämä kaksi sovitetaan yh-
teen, Ricardo vakuuttaa.
 Brasiliassa yhteiskunnallinen tilanne on täl-
lä hetkellä hyvin erilainen kuin Suomessa. Työt-
tömyys on virallisen tiedon mukaan lähes kaksi 
kertaa Suomen asukasluvun verran. Lisäksi kes-

kustelua edeltävänä päivänä maan presidentti 
on pakotettu eroamaan virastaan.
 Ricardon mukaan Brasilia on kriisissä.
 – Kaikki uskovat, että uusi presidentti yrittää 
tehdä jotain. Brasilia on iso maa, jossa asuu yli 
200 miljoonaa ihmistä. Politiikkaa ei ole tehty 
oikein, ja nyt kansa odottaa parannusta.
 Brasilialaisilla on suuret toiveet maan kasvus-
ta. Vaikka ilmassa on toiveikkuutta, tulevaa on 
Ricardon mukaan vaikea ennustaa.
 – Etelä-Amerikassa ei voi koskaan arvata pal-
jon mitään. Toisaalta se tuo myös jännityksen.
 Nyt maa toipuu juuri vietetyistä Rion olym-
pialaisista. Rio sijaitsee 500 kilometrin päässä 
Agcon tehtaasta, joten kilpailut eivät juuri vai-
kuttaneet Mogi das Cruzesissa.
 Urheilujuhla sujui onnistuneesti, mutta pai-
kallisten tunnelmat ovat ristiriitaiset.
 – Miksi olympialaiset, kun me tarvitsisimme 
täällä kouluja ja sairaaloita? Isolla rahalla olisi 
voinut tehdä muutakin, Ricardo pohtii.
 Maan tilanteesta huolimatta Ricardo näkee 
maassa paljon valoisiakin asioita, kuten 
sääolosuhteet. Brasilialaiset nimittäin elävät 
meren äärellä, auringonpaisteessa.
 Vaikka Ricardo vietti lapsuutensa ja nuoruu-
tensa Etelä-Amerikassa, brasilialais-suomalai-

Suomalainen koti Etelä-Amerikassa

Teksti: Ida Kannisto | Kuva: Joe Koch
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Kulttuurishokki ei yllättänyt Yhdysvalloissa
kun komennus päättyy. Näillä näkymin 
komennus kestää vielä vuoden-pari.
 Ulkomaille lähtö oli miehen mielessä 
jo ennen kuin hänelle sitä tarjottiin. Ko-
kemuksen perusteella Teemu suosittelee 
lähtemistä, mikäli se hiukkasenkin kiin-
nostaa.
 – Totta kai itsellä täytyy olla halu työs-
kennellä ulkomailla, mutta jos vähänkään 
miettii muuttoa, suosittelen ehdottomasti. 
Itse en ole ratkaisua katunut hetkeäkään.
 Mielenkiintoiset työtehtävät, kielitaito ja 
uudet ihmiset Teemu luettelee kokemuk-
sen parhaaksi anniksi. Miinuspuolella on 
se, että asuessaan kaukana kotoa, joutuu 
olemaan pitkiäkin aikoja erossa perheestä 
ja ystävistä.

 Ainakin toistaiseksi Teemu asuu maassa 
yksin. Suomessa häntä odottavat erityisesti 
tyttöystävä Anna ja kaksi chihuahuaa Mai-
sa ja Alli. Tyttöystävällä ei opintojen vuok-
si ole ollut mahdollisuutta muuttaa Jackso-
niin ainakaan vielä.
 Varsinaista kulttuurishokkia ei uudessa 
maassa odottanut. Sen sijaan Teemu yllät-
tyi, kuinka samanlaista elämä on valtame-
ren takana. Hän pohtii, että työelämässä 
USA:ssa ollaan ehkä hierarkkisempia kuin 
Suomessa, mutta muuten erot tuntuvat 
vähäisiltä.
 Spirit Lake, jossa Teemu asuu, on hä-
nen mukaansa kesäisin paikallisten suo-
sima turistikohde, jossa on paljon tapah-
tumia ja konsertteja.  Uudessa kotimaas-

sa ei kuitenkaan ole turhan paljon va-
paa-aikaa.
 – Lomat tulee käytännössä kokonaan 
vietettyä Suomessa. Jonkin verran eh-
din matkustaa ja tutustua uuteen maa-
han.
 Kuluneen kokemuksen aikana Teemu 
on huomannut, että suomalaisen tiedon 
ja taidon arvostus näkyy ainakin Jack-
sonin tehtaalla. Toisaalta kääntöpuole-
na on se, ettei Yhdysvalloissa kovin moni 
edes tiedä, mikä Suomi on.
 – AGCO Powerilla on iso rooli AGCO:n 
kokonaiskentässä etenkin, kun olemme 
yhtiön ainoa moottoritehdas. AGCO on 
vuosien saatossa investoinut voimakkaas-
ti moottoritehtaan kehitykseen.

nen perhe piti tiukasti kiinni pohjoismaisista 
perinteistä. Joulua juhlittiin tutun kaavan mu-
kaan, vaikka ulkona oli lämmintä reilut 40 as-
tetta.
 Suomi on koti siinä missä Brasiliakin. Mum-
mu on suomalainen, eikä puhu lainkaan por-
tugalia. Suomessa ovat myös sisko ja veli sekä 
Nokialla asuva äiti.
 Ricardo on asunut Helsingissä vuoden ver-
ran 80-luvun lopulla. Nyt hän käy Suomessa 
pari kertaa vuodessa työn takia. Lomamatkal-le 
hän lähtee joka toinen vuosi.
 – Joskus voin muuttaa Suomeen. 11-vuotias
poikani lähtee sinne pian, sillä haluan hänen 
oppivan, millainen on Suomi ja mitä on suo-
malaisuus.
 Brasiliassa perheeseen kuuluvat vaimo ja poi-
ka. Farmaseuttina toimiva vaimo on mukana 
lääkekehityksessä.
 – Vaimoni matkustaa enemmän kuin minä, 
ympäri maailmaa, myös eksoottisissa maissa.
Kotioloissa Ricardolla on rakas harrastus: pie-
noismallit. Kokoelmasta löytyy autoja, trakto-
reita ja yli 1000 erilaista lentokoneiden pienois-
mallia, jotka ovat kooltaan 30-40-senttisiä.
 – Vaimoni sanoi, että jos hankin vielä lisää, 
hän heittää minut pihalle, Ricardo nauraa.

Teksti: Ida Kannisto | Kuva: AGCOn arkisto
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Teksti: Jarmo Tuorila
Kuvat: AGCOn arkisto

Koko kesän odotettu ja valmisteltu AGCOn 
johtokunnan kokous pidettiin heinäkuussa 
Shanghaissa. Siinä samalla saimme johtokun-
nan jäsenet puolisoineen  vieraiksemme myös 
Changzhoun tehtaalle 28. heinäkuuta. Vierai-
levan ryhmän merkittävyys sinänsä oli haas-
teellinen. Kokonaisuudessaan kaikkien ko-
kousten ja tapahtumien sarja kyseisellä viikol-
la vaati tarkat suunnitelmat.
 AGCO Changzhoun tehtaalla valmisteluja 
tehtiin heinäkuun ajan vierailusta vastaavan 
tiimin ohjailussa. Työn määrä oli melkoinen 
huomioon ottaen sen että jokainen yksityis-
kohta ohjelmassa oli hoidettava tehokkaasti 
ja aikataulussa pysyen. 

Vieraat isäntineen yhteiskuvassa AGCO Changzhoun pääsisäänkäynnin edessä.

AGCO Powerin tuotannon vierailuryhmässä 
näkyvät kuvassa muun muassa Helmut 

Endress, Rob Smith ja Hans-Bernd Veltmaat.

Pääjohtaja Martin Richenhagen 
tutustumassa AGCO Power 
Changzhoun moottoreihin.

 Päivän aluksi vieraat toivotettiin terve-
tulleiksi tehtaan sisääntuloalulassa. AGCO 
Changzhoun tehtaan yleisesittelyn jälkeen 
tutustujat jaettiin kolmeen noin 15 hengen 
ryhmään, jotka kukin ohjattiin omille run-
saan tunnin kestäville tehdaskierroksille. Yk-
si merkittävista pysähdyskohdista oli AGCO 
Powerin tuotanto, jossa me saimme tilaisuu-
den esitellä vierailijoille tuotantotoimintaam-
me Changzhoussa.
  Lyhyen esittelyn lomassa ja jälkeen muuta-
mia kysymyksia nousi esille johtokunnan jä-
senten puolelta ja niihin olikin oiva tilaisuus 
antaa selvennyksiä. Vieraiden ilmeistä näki 
selvästi, että he todella pitivät nakemästään.

 Kierrosten päätyttyä oli vuorossa lyhyt lou-
nas tehtaan aulassa, myös esittelyjä ja videoi-
ta, ja sen jälkeen vieraat jatkoivat matkaa ta-
kaisin Shanghaihin. Vierailun lopussa saadut 
ensimmäiset kommentit johtokunnan jäsenis-
tölta olivat positiivisia. Kiinan tiimi ja järjeste-
lyt sinänsa saivat ansaittujakin kehuja. Jokai-
nen tapahtuma sujui ongelmitta, huolimat-
ta siitä, että vierailupäivän 40 °C kuumuus 
alueella vaati joitakin viime hetken muutoksia 
ohjelmaan.
 Kaiken kaikkiaan johtokunta ja ylempi joh-
to ilmaisivat tyytyväisyytensä nähtyään omin 
silmin Changzhoun tehtaan toiminnassa. Teh-
daskäynti oli heidän mukaansa koko Kiinan 
vierailun kohokohta, ja se tietenkin lämmitti 
meidän changzhoulaisten mieliä. 
 Tuotantoteknologia ja -järjestelmä lisätty-
nä aimo annoksella hyvää työskentelyhenkeä 
ovat erityisesti niitä asioita, joita huomioitiin 
vierailijoiden taholta.
 Erikoinen paivä 
AGCO Power 
Changzhoulle!

Terveisin 

Jarmo
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No jopas. Tehtaalla odottaa toi-
mittajaa muuttunut mies. Ikään 
kuin hän olisi käynyt venytysko-
neessa. Ainakin kavennuspräs-
sin läpi hän on juossut. Kutistu-
misesta huolimatta tämä tapaus 
ei näytä matkalla kurjistuneelta. 
Päinvastoin.
 – Voin paljon paremmin. Jak-
san enemmän. Ja tietenkin pai-
non putoaminen ja kunnon ko-
hoaminen vaikuttaa myös mie-
lialaan. Kaikkeen. Näin sanoo Ju-
ha Randell, muutama kuukausi 
sitten AP:n Kiinan moottoriteh-
taan laatupäällikön pestin taak-
seen jättänyt ja nyt Linnavuores-
sa uusien työhaasteiden äärelle 
asettunut agcolainen.  Kiinassa 
kuntoiluun ”hurahtanut” mies.

Randellit eli äiti Sanna, lukioikäi-
set pojat Kalle ja Juuso sekä isä Ju-
ha muuttivat kaikki vajaat kolme vuot-
ta sitten perheen isän työn mukana Kiinaan. 
He asettuivat asumaan Wuxin kaupunkiin, jo-
ka on moottoritehtaan sijaintipaikkakunnan 
Changzhoun naapurikaupunki. Suuria miljoo-
nakaupunkeja molemmat.
 Haasteetonta ei tämä muutaman vuoden 
kausi ollut Randelleille, mutta kovistakin koi-
toksista on nyt selvitty. – Kaikki pahimmat 
kohdat tulivat vastaamme pääosin kaikkialla 

muualla kuin työssäni. Työ nimittäin sujui Kii-
nan tehtaalla paremmin kuin hyvin. Koko 
Changzhoun moottoritiimi on mahtava. Siellä 
on hyvä ja helppo työskennellä, sanoo Juha. 
Suomeen palanneen Juhan ilme kertoo ter-
veyden lisäksi vallitsevasta ilosta, ja luotta-
muksesta tulevaisuuteen.  Tehtävä toimitta-
jalaadusta vastaavana päällikkönä on alka-
nut.  Ja se rankin Kiinaan liittyvä haastekin on 
jo selätetty. 

Rankin haaste

Ehdottomasti suurin näiden matkalais-
ten murhe oli se, kun Randellin per-
heen paluumuuttokontti tuhoutui to-
taalisesti pakkausfirman huolimatto-
muuden vuoksi. 
 – 99,8 prosenttisesti firma oli jättä-
nyt laittamatta niin sanotut kuivapus-
sit muuttolaatikoihimme joita muu-
ten oli 250. Parista laatikosta löytyi si-
tä vastoin satoja kuivapusseja.  
 – Takaisinmuuttomme ajankohta oli 
yksi vuoden kosteimmista kuukausis-
ta. Kosteus tuhosi kaiken. Mukanam-
me oli nimittäin pihatyökaluja ja tal-
vitamineita lukuun ottamatta koko 
omaisuutemme. Kaikki menetettiin. 
 – Ongelma huomattiin, kun kont-
ti tuli Suomeen ja Sanna alkoi kosteu-
desta tietämättömänä purkaa tavaroi-
ta Kallen kanssa uuteen Tampereen 
kotiimme. Home ehti nopeasti 
saastuttaa jo koko kodin ja jouduim-
me asumaan puhdistusten ajan huo-
neistohotellissa. 

 Juha kertoo käyneensä todella kovan kan-
sainvälisen taistelun korvausten saamiseksi  
vakuutusyhtiöltä.  Vaikeuksien jälkeen tuli kui-
tenkin työvoitto. 
 – Mutta valokuvia ja muistoesineitä ei kor-
vaa mikään eikä kukaan.

Haasteista huolimatta plusvoittoiset tuliaiset

”Kiinassa oli hyvä ja helppo työskennellä”

Teksti: Ulla Aurio | Kuvat: Randellien kotiarkisto

Jatkuu seuraavalla sivulla
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”Joku siinä vaan natsaa”

Analysoidessaan Aasian aikaansa Juha nostaa 
esiin mielenkiintoisia näkemyksiä. – Arvelen, 
että syvimmiltään kiinalaisten ja meidän suo-
malaisten kulttuuriperimässä on jotakin sel-
laista samaa, jonka ansiosta mallimme tehdä 
töitä ja johtaa yrityksiä sopivat hyvin yhteen.  
Joku siinä vaan natsaa. Omalta osaltani koen, 
että voin olla todella ylpeä Kiinan tiimistäni. 
Randellin Juha sanoo nostavansa hattua mo-
nessakin asiassa Kiinan moottoritehtaan si-
säiselle hengelle. – Yleisesti katsoen kiinalais-
ten työura on hyvin poukkoileva, sillä maassa 
on opittu etsimään aina parempaa ja parem-
paa, jatkuvaa nousujohdetta uralle. Vuoden, 
tai maksimissaan kahden vuoden pestit ovat 
ihan tavanomaisia. Tähänkin kulttuuriin näh-
den AGCO Power on onnistunut, sillä Kiinan 
tehtaamme väestä merkittävä määrä on py-
synyt talossa jo vuosia. Hengellä on merkityk-
sensä, sanoo Juha.

 Kiinan tehtaan markkinat ovat Randellin 
mukaan kohtuullisen stabiilit, koska Changz-
houn moottoritehtaalla on useampia ulko-
puolisia asiakkaita, mm. ransakalaisia ja japa-
nilaisia. – Isompi haaste onkin saada Kiinan si-
sämarkkina auki. 

Tuliaisia

Vaikka Kiina tarjosi Randelleille ”tiukkoja 
vääntöjä”  sen suuren muuttokatastrofin li-
säksi myös poikien koulun ja monien mui-
den pienempien, työn ulkopuoliseen elämään 
liittyvien asioiden kohdalla, silti plussapuo-
li on Juhan mielestä se isoin Aasiassa vietet-
tyjen vuosien anti.  – Solmimme monia mie-
luisia ystävyyssuhteita kiinalaisten kanssa ja 
saimme koko perhe valtavasti elämänmittai-
sia muistoja.
 – Huomaan myös katsovani tätä isänmaa-
tamme nyt aivan eri silmin. Näen kuinka hyvin 
meillä on asiat. Ja ihmettelen, miksi niin usein 

ja niin moni näkee tämän maan niin negatii-
visena. Aasia todella avasi silmiä, sanoo Ran-
dell.
 
Mahdollisuuksia

Täällä Suomessa näen edessämme paljon 
mahdollisuuksia. – Ja miksi en näkisi, sillä 
meillä on takanamme pitkä osaamisen histo-
ria, perustaitomme ovat kunnossa, myös tuo-
te on kunnossa, tuotekehitysorganisaatiom-
me on erinomainen ja jatkuva kehitystyömme 
tuottaa maailmalle todellisia tulevaisuuden 
moottoreita. Tehtävämme on käyttää kaikki 
olevat voimavaramme laadukkaiden mootto-
reiden valmistamiseksi. 
 Heille, jotka miettivät tällä hetkellä ulko-
maille töihin lähtöä, antaa Juha Randell tana-
kan kannustuksensa. – Älä enää mieti, vaan 
lähde avartamaan maailman kuvaasi. Ihan 
varmasti se kannattaa, sanoo Juha.
 – Muutos on suuri mahdollisuus!

Jatkoa edelliseltä sivulta

Randellit, Sanna, Juha sekä 
pojat Juuso ja Kalle, ovat ko-
tiutuneet jo Suomeen. Muis-
tojen matkalaukusta riittää 
kuitenkin purettavaa koko 
loppuiäksi. Niin antoisat oli-
vat heidän Kiina-vuotensa.
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EU Stage V 2019

Vuoden viimeinen neljännes on käynnistymässä, ja se tarkoittaa tuotekehitykselle 
entisestään kiristyvää työtahtia. 
 Projektimme etenee edelleen aikataulussaan ja ensi vuoden tammikuussa on taas 
hetki, jolloin uusimman emissiovaiheen ensimmäinen prototyyppi toimitetaan asiak-
kaallemme. Tällä kertaa se on Beauvais´n traktoritehtaalle toimitettava 74 Stage V 
-moottori.

EU Stage V 2019 – jo nurkan takana

Hiukkassuotimen toimintaperiaate.

Pasi Oksanen vastaa tehtaan moottorien kenttätestauksesta.

Teksti ja kuvat: Jarno Ratia

Niin, mitäs se Stage V taas tarkoittikaan? 
Käytännössä jo olemattomiin puristetut kaa-
sumaiset emissiot, eli päästöt eivät muutu 
nykytilasta lainkaan. Merkittävin muutos on 
partikkeliemissiossa, jossa säännellyksi tulee 
nykyisen partikkelimassan lisäksi myös partik-
kelien lukumäärä tuotettua kilowattituntia 
kohti. 
 Käytännössä Stage V edellyttää pakolinjaan 
asennettavan partikkelisuotimen, eli DPF:n. 
Kyseisessä suotimessa koko pakokaasun mas-
savirta kulkee keraamisen, huokoisen seinä-
män läpi, jolloin nokipartikkelit suodattuvat 
pois pakokaasusta.  
 Aikataulullisesti Stage V vaaditaan 1.1.2019 
yli 130 kW:n teholuokkaan ja vuotta myö-
hemmin alle 130 kW:n moottoreihin. Stage V 
koskee vain EU-aluetta, Pohjois-Amerikka jat-
kaa nykyisellä lainsäädännöllä toistaiseksi.

Takaisin makromaailmaan ja toimitetta-
viin uutukaisiin protoihin: 
 Ensimmäisenä toimitettavan 74:n jälkeen 
vuorossa ovat 98- ja 84-moottorit puimuri- ja 
traktorisovelluksiin ja niitä seuravata tiiviiseen 
tahtiin loput yli 130 kW:n moottoriversiot.
Pienemmän teholuokan protomoottoreita toi-
mitamme vuodesta 2018 alkaen.

Testaamisen tavoitteena realismi

Uuden toimintatapamme mukaisesti, toimi-
tettavat kenttätestimoottorit kootaan 5-hal-
lin pilottilinjalla, eikä tuotekehityksessä kuten 
aiemmin. Näin tuotanto ja tuotekehitys pää-
sevät jo aiemmassa vaiheessa kehittämään 
moottorin valmistettavuutta. Myös yllätyksiltä 
sarjanvalmistuksen alkuvaiheessa vältytään.

 Perimmäisenä tavoitteena on, ettei yksikään 
uusi eikä vanha komponentti petä ja mootto-
rin sekä jälkikäsittelyn ohjaus toimii suunnitel-
lulla tavalla. Tietystikin jo ennen kentälle me-
noa moottori on testattu labraolosuhteissa, jo-
ka ei kuitenkaan vastaa lämpötilaltaan, väri-
nöiltään ja muilta ympäristön ominaisuuksil-
taan eri markkina-alueilta saatavaa todellista 
ajoneuvokäyttöä. Siksi lopputuotteen riittävä 
kenttätestaus on hyvin tärkeää.
 Jokaisella toimitettavalla kenttätestimoot-
torilla on testisuunnitelmansa, jonka toteu-
tumista testi- ja validointitiimimme Pasi Ok-
sasen vetämänä seuraa. Jokainen moottori-
tyyppi testataan ympärivuotisesti useamman 
työkoneen toimesta, yhteensä useita tuhansia 
tunteja.

Aikakin on rajallinen luonnonvara 
– sitä ei aina tule lisää

Vaikka tuntuukin ettei testi- ja kehitysaikaa 
ole useinkaan riittävästi, voimme jo nyt to-
deta tilanteen olevan merkittävästi parempi 
kuin Stage 4:ää kehitettäessä. Silloinhan vuo-
sina 2011 ja 2014 tulivat peräjälkeen emissio-
tiukennukset (Stage 3B ja Stage 4), jolloin jäl-
kimmäinen jouduttiin kehittämään ennennä-
kemättömässä kiireessä. Nyt tilanteemme on 
parempi, kenttätestiaikaa on noin puolitoista 
vuotta ennen sarjan aloitusta. Valmius ei jää 
ainakaan moottorimiehistä kiinni – tosin ai-
kaa ei ole hukattavaksi. Fakta on ettei taka-
raja jousta.
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FUTUURI TULEVAISUUDEN MOOTTORI

Siirrymmekö tulevaisuudessa hiiliyhteiskunnasta vety-yhteiskuntaan?

Vety on polttoaineena päästötöntä, koska pa-
lamistuotteena syntyy vain vettä. Vetyä voidaan 
polttaa mäntämoottorissa, mutta eniten tutki-
taan ja kehitetään polttokennoja, jotka muut-
tavat vedyn suoraan sähköksi. 

 Polttokennoajoneuvo on siis sähköajoneuvo, 
jossa akku on korvattu polttokennolla. 
Suomessa eräs kaasualan yritys kokeilee poltto-
kennoautoa, koska he tuottavat vetyä kaasun-
valmistuksen sivutuotteena. 

Suurin kysymys vedyn käytön lisäämisessä on 
se, mistä vety tuotetaan. Erottaminen vedes-
tä vaatii runsaasti sähköenergiaa. Sähkö pitäisi 
siis tuottaa uusiutuvista lähteistä tai ydinvoimal-
la. Lisäksi vedyn käsittely vaatii suurta huolel-

EMISSIOTESTAUS

Pirjo (vas.), Juha ja Petri ovat nähneet, että suuri investointi ei todellakaan ole mikään yhden miehen tai naisen show, vaan projektiin on tarvittu 
paljon kotimaisia ja ulkomaisia kumppaneita. Tarvittu, ja apua myös saatu. Siitä tiimiläiset kiittävät monia. 

Teksti ja kuva: Ulla Aurio
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– Ei näin suuria investointeja tehtäisi, jos tule-
vaisuuden näkymät olisivat negatiiviset, to-
teaa kohta käynnistyvästä testausyksiköstä 
kovasti innostunut tiimi.
 – Olemme olleet AGCO Powerissa hyvin 
vastuullisia päästöjen suhteen tähänkin saak-
ka ja nyt tämä uusi testausyksikkö vahvistaa 
meitä ko. alueella entisestään. 
 – Teemme paljon töitä sen eteen, että 
AP-moottorit ovat päästöjen osalta sitä mitä 
lupaamme, toteavat Pirjo, Petri ja Juha.

Loppusuoralla

Varsinaiset ja viralliset testaukset uudessa yk-
sikössä päästään aloittamaan marraskuussa. 
 – Asennukset alkavat olla aivan loppusuo-
ralla, mutta vielä kestää viikkoja, että saamme 
koko monimutkaisen järjestelmän täyteen toi-
mintavalmiuteen, kertovat tiimiläiset.
 – Marraskuussa pystymme siis tekemään 
kaikki testaukset itse, eikä meidän tarvitse 
enää lähettää moottoreita ulkopuoliseen la-
boratorioon testattaviksi. Moottorituotannon 
kasvaessa tämä mittava investointimme tulee
osoittamaan yhä voimakkaammin tarpeelli-
suutensa ja sen, että investointi omaan emis-

siotestaukseen on myös taloudellisesti järke-
vää ja kannattavaa.   
 Testitiimi haluaa osoittaa kiitoksensa kon-
sernijohdon lisäksi myös Pekka Nousiaiselle, 
Harri Ruposelle ja Eero Tomille, jotka aktii-
visesti ovat edesauttaneet hankkeen viemistä 
eteenpäin. 
 – Teknisissä asioissa projektia ovat autta-
neet suuresti protopajan spesialistit Aarne 
Nyman, Tapani Katila ja Mikko Yli-Kova-
nen. Lisäksi haluamme myös kiittää kaikkia
urakoitsijoita ja tehtaan omaa väkeä jotka 
ovat olleet mukana rakentamassa tätä yksik-
köä. 

Mielenkiintoista

Tyyppihyväksyntä -tiimiä johtava Pirjo Lauri-
la on tekniikan tohtori, jonka väitöskirja ei 
suinkaan koskenut päästöjen testaamista, 
mutta...  
 – Kyllästyin jokunen vuosi sitten ”läträä-
mään” polyuretaanikehityksen kanssa. Tämä 
moottoritehtaan tyyppihyväksyntään liittyvä 
toiminta kuulosti sopivan haastavalta, kan-
sainväliseltä ja mielenkiintoiselta. Ja sitä se on 
totta vieköön ollutkin. 

 Pirjon yksi tärkeä tehtävä on valvoa, että 
kaikki tarvittavat testit tulevat tehdyiksi. 
Hän vastaa myös siitä, että moottorien tyyp-
pihyväksyntäviranomainen, joka Suomessa 
on Trafi, saa vaatimansa raportit AGCO Po-
werilta.

 Ruohon Petri on tuotannonkehitysinsinööri, 
jonka vastuulla puolestaan on testisolujen ra-
kentaminen ja kehittäminen. 
 Emissiotestausyksikön pystyttäminen 
on tuorein Petrin johtamista hankkeista. 
CoP-testausinsinöörinä yksikössä toimii Juha 
Anttisaari. 
 Koossa on kolmikko, joista Pirjo on tilaaja, 
Petri tekijä ja Juha on käyttäjä. Triosta huokuu 
innostus, huolimatta siitä, että haasteita han-
ke on heille tarjonnut, kosolti. 

”Teemme paljon töitä sen 
eteen, että AP-moottorit 
ovat päästöjen osalta sitä 

mitä lupaamme.”

    

Emissiotestausyksikkö on kohta valmis

lisuutta, koska se on äärimmäisen tulenarkaa. 
 Vetymaailmaa odotellessa hiilen käyttöä voisi 
vähentää siirtymällä lyhytketjuisiin hiilivetyihin 
kuten metaaniin, propaaniin, metanoliin, eta-
noliin jne. Niissä hiiltä on vähemmän suhteessa 

vetyyn kuin bensiinissä ja dieselöljyssä. Siten ne 
tuottavat vähemmän hiilidioksidia energiasisäl-
töönsä nähden. Vielä parempi vaihtoehto hii-
lelle on jo aiemmin mainitut biopohjaiset polt-
toaineet. Pekka Hjon ja Pekka Nousiainen

AGCO Powerin uusi emissiotestausyksikkö on suuri ylpeydenaihe monelle, eikä syyttä. 
 Noin 2,3 miljoonan euron tuore investointi kutoshalliin kertoo yksikön ytimessä toimivien Pirjo 

Laurilan, Petri Ruohon ja Juha Anttisaaren mukaan siitä, että hankkeen ”siunanneessa” 
konsernin johdossa nähdään Linnavuoren toiminnan jatkumo hyvänä. 
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APS – ajankohtaista
Teksti:  Mika Siukola
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Viikko sitten APS-osaston pitämässä LEAN -perusteiden koulutus- ja si-
mulaatiopäivässä tuli mieleeni kysymys, miten hyvin meidän päivittäi-
sessä työssämme ja kehityksessä ovat mukana, lähtökohtina tai taus-
ta-ajatuksina, päivän aikana käsitellyt LEAN –periaatteet?  Näitä peri-
aatteita ovat mm. imuohjaus, asiakastahti, yhden kappaleen virtaus, 
nollavirheperiaate, arvoa tuottava työ ja hukan eliminointi sekä stan-
dardisointi. Näistä seuraavassa lähinnä arvon tuottamiseen ja hukkaan 
liittyvää.

Mikä sitä arvoa lisää ja mikä on hukkaa?

Yleismäärityksessä arvoa tuottavaksi työksi määritetään kaikki tuottee-
seen/palvelussa tehtävä työ, joka lisää arvoa asiakasnäkökulmasta kat-
sottuna ja asiakas on myös valmis siitä maksamaan. Kaikki muu onkin 
sitten puhdasta hukkaa tai välttämätöntä hukkaa, joka ei lisää arvoa. 

 Kävimme koulutuksen aikana keskusteluja hukan esiintymisestä 
muussakin kuin tuotantotyössä. Toimistotyössä hukkaa esiintyy mm. 
tiedon, materiaalin ja hyväksyntöjen odottamisesta, liikehukkaa tiedon 
etsimisestä, ylituotantoa moninkertaisesta tai päällekkäisestä työstä, 
ei-standardoidusta toimintatavasta tai puutteellisista ohjeista, joista 
seuraa virheitä, uudelleentekemistä ja niin edelleen.

Miten arvoa tuottavan työn osuutta lisätään?

Yleisesti ottaen kaikki työ sisältää sekoituksen arvoa lisäävää työtä ja 
hukkaa. Jotta voimme hukkaa eliminoida tai vähentää ja arvoa tuot-

tavan työn osuutta lisätä,  on meidän ensin tunnistettava, mikä osuus 
työstä on hukkaa ja mikä osuus arvoa tuottavaa työtä. 

 6S -toiminnassa tunnistamme, vähennämme tai eliminoimme mon-
taa hukan osa-aluetta.  Poistamme tarpeettoman, järjestelemme tar-
vittavat työkalut, tarvikkeet ja materiaalit mahdollisimman hyvin saata-
ville. Työpiste ja työ standardisoidaan, jolloin taataan turvallinen ja laa-
dukas työ. Oleellista on se, että kaikki osallistuvat ja tekevät tätä työtä 
oman työympäristönsä parantamiseksi. 

 Arvovirta-analyysi (VSM) on yksi menetelmistä, joilla materiaalin tai 
tiedon virtauksen nykytila tunnistetaan. Sen avulla tunnistetaan mm. 
hukan ja arvoa tuottavan työn osuus kokonaisläpimenoajasta sekä 
prosessissa olevat pullonkaulat/kehityskohdat. 

Toimiston hukat ja joitakin esimerkkejä toimistohukista.

Tehtaalaiset tekivät työnantajan kanssa vuonna 1991 sopi-
muksen, jolla työtekijöiden palkoista siirrettiin kymmenen 
prosenttia erityiseen rahastoon ja toimihenkilöiden enimmil-
lään 15 prosenttia. Väki kääri hihat ja alkoi paiskia töitä niin 
väkevästi, että palkansiirtoja alettiin maksaa takaisin jo kah-
den vuoden päästä, eli 1993.
 Eikä uusi nousu tähän jäänyt: vuosi 1994 oli ennätysvuosi, 
jolloin valmistui yli 10 000 moottoria. 
 Seppo Kallio (30 vuotta tehtaassa, viilaajana, koneistaja-
na ja moottoriasentajana, lukuisia luottamustoimia) muistaa 
hyvin kovan kiistelyn, jonka palkansiirrot aiheuttivat työväen 
keskuudessa. 
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POIKKITIETEELLINEN 
TYÖTEHTÄVÄ AVARTAA

Ajattelemme, että koulutus määrää työtehtävän. Ajatus on oikea, 
mutta samalla vain osa totuutta. Koulutustausta antaa hyvät edel-
lytykset opiskellun alan tehtäviin, mutta uudet ajatukset syntyvät 
usein uusista näkökulmista. 

 Työskentelin kesän suuressa huippunykyaikaisessa moottoriteh-
taassa mekaanisen kunnossapidon tehtävässä, vaikka opiskelen 
yliopistotasolla materiaalitekniikkaa. Lähin koulutusala mekaani-
seen kunnossapitoon olisi ollut konetekniikka. Opintoalani oli kui-
tenkin ns. ”hehtaarilla” suhteessa työtehtävään. Esimerkiksi Tam-
pereen teknillisessä yliopistossa on neljä tiedekuntaa, joista teknil-
lisen tieteiden tiedekuntaan kuuluvat sekä materiaalioppi että ko-
ne- ja tuotantotekniikka ja vielä näiden lisäksi hydrauliikka ja auto-
matiikka sekä systeemitekniikka.

 Aloittaessani moottoritehtaalla kunnossapidossa, moni saattoi 
epäillä materiaalitekniikan opiskelijaa, mutta uskallan väittää, 
että pieni poikkitieteellisyys ei kesän jälkeen enää epäilijöitä mieti-
tytä – ainakaan samassa määrin. 

 Poikkitieteellinen työskentely avartavaa myös toiselta kannalta. 
Hieman oman koulutustaustan vierestä löytyvä työpaikka avaa sil-
mät huomaamaan useamman alan työtehtäviä yrityksessä, ja sa-
malla huomaamaan että moni työtehtävä vaatii usean alan tunte-
musta. Näin uskon olevan omassakin kesätyössäni, yrityksen olles-
sa osa hyvin suurta aidosti kansainvälistä teknologiakonsernia.

 Nykyään onkin yleistynyt tapa hyödyntää eri alojen osaajia, tuo-
maan tiimeihin näkökulmia, mitä vakiintuneesti ei ole mietitty.  
Toivon, että poikkitieteellinen työskentely koetaan jatkossakin 
työnantajapuolella mahdolli-
suutena.  Samoin toivon työn-
tekijöille rohkeutta poistua 
oman opintoalan hiekkalaati-
kolta, ainakin välillä. Minulle 
kesätyö hieman oman opinto-
alan ulkopuolelta avasi yllät-
täen mahdollisuuden laajen-
taa osaamistani korkean tek-
nologian yrityksessä, jossa oli 
huikeat työkaverit vakuutta-
valla osaamistasolla. 

 Kesätyöni jälkeen allekirjoi-
tan täysin suomalaisen sanon-
nan  ”Työ tekijäänsä opettaa” 
ja lopultahan työelämässä rat-
kaisee vain asenne. 

Teksti: Paavo Peltola

KOLUMNI

Materiaaliteekkarina moottoritehtaassa

Toyotan Taaichi Ohnon määrittämät seitsemän hukkaa. Kahdeksas huk-
ka on ihmisten osaamisen ja tiedon hyödyntämättä jättäminen, joka tu-
lee myös tunnistaa ja tehdä toimenpiteitä asian muuttamiseksi.

 Putkipuolen Power Up -projektin peruskulmakivistä tehtiin aluksi ar-
vovirta-analyysi, jotta ongelmat saatiin näkyviksi ja kehityshanke aluil-
leen. Tällä hetkellä on myös 1-hallin arvovirta-analyysin pohjatietojen 
keruu käynnissä (osana yhtä Hoshin Kanrin vuosikohtaista projektia) ja 
tavoitteena on toteuttaa analyysi syksyn aikana.

Hukan eliminointiterveisin
APS-osasto

(Kirjoitus on alunperin julkaistu Nordic Henkilöstöpalvelut Oy:n sivuilla.)

 – Väki jakautui kolmeen ryhmään. Toiset suostuivat siihen, 
jotta päästäisiin pinnan alta pinnalle. Toiset vastustivat jyrkäs-
ti, mutta suostuivat lopulta. Kolmas porukka ei lähtenyt ollen-
kaan mukaan. Heidät pystyi laskemaan ehkä yhden-kahden 
käden sormilla. 

 – Kun rahastoon siirrettyä palkkaa alettiin maksaa sitten ta-
kaisin, sai sille peräti kymmenen prosentin koron. Jyrkästi vas-
taan olleet olivat vihaisia kun saivat rahansa takaisin, sillä he 
olisivat tietenkin pitäneet rahoja rahastossa pitempään hyvän 
koron vuoksi. 
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TERVEYDEKSI
Teksti: Ulla Aurio | Kuvat: Pixabay

Jos verenpaine on koholla, yksi tärkeim-
piä hoitomuotoja on elintapojen muutos. 
Se aloitetaan, jos verenpainetaso ylittää 
120/80. 

 – Monilla paineet ovat koholla jopa lää-
kityksestä huolimatta. Moni sairastaa tau-
tia lääkitsemättä. Meillä Suomessa aikui-
sista noin kahdella (2) miljoonalla on ko-
honnut verenpaine. Vain noin 20 prosen-
tilla verenpaine on ihanteellisella tasol-
la, kertovat työterveyslääkäri Kirsi Polvi 
ja työterveyshoitaja Pia Hakala tehtaan 
työterveysasemalta. 

Edellä kerrotut tutkimusperäiset verenpainet-
ta koskevat tilastotiedot viestivät luonnollises-
ti sitä, että verenpainetauti ei ole tuntematon 
ongelma suuressa moottoritehtaassakaan. 
 – Henkilöstömme miesvaltaisuus tarkoittaa, 
että kohtaamme taudin täällä vastaanotolla 
jopa useammin kuin valtakunnalliset tilastot 
antavat olettaa. 
 – Osalla potilaista on perinnöllinen alttius 
korkeaan verenpaineeseen, osalla vaikuttime-
na on ikä ja useimpien kohdalla paineita nos-
tavat elintavat. Tai kaikki nämä yhteensä.
 Kirsi Polvi ja Pia Hakala kannustavat teh-
taan koko väkeä huolehtimaan verenpaineen-
sa mittauksesta. 

 – Täältä terveysasemalta saa tarvittaessa lai-
naan mittareita, jos sellaista ei kotona ole.
 – On helpompi hoitaa itse verenpainetta 
kuin korkeasta verenpaineesta aiheutuvia 
komplikaatioita tai muita vaurioita. Niiden 
kanssa taiteleminen on nimittäin paljon han-
kalampaa, sanovat terveysaseman asiantun-
tijat.

KORJAUSLIIKKEITÄ

– Ja kuten sanottua, elintapamuutoksista on 
hyötyä. Vastaanotolla käymme usein keskus-
telua muun muassa unen riittävyydestä, työn 
stressaavuudesta, perhe-elämän ja työn yh-
teensovittamisesta, ylitöiden määrästä, työn-
kuvan selkeydestä, myös siitä, pysyvätkö työ- 
ja vapaa-aika erillään, onko potilas mahdol-
lisesti ylisuorittaja, onko paineita perhees-
sä, voisiko jostakin päästä vähän löysätä ja 
niin edelleen. Monenlaisia korjausliikkeitä on 
mahdollista tehdä liian korkean verenpaineen 
taltuttamiseksi.

 Duodecimin käypä hoito -suosituksissa tär-
keimmät kohonneen verenpaineen riskiteki-
jät, joihin potilas voi itse vaikuttaa, ovat suo-
lan ja alkoholin käyttö, liikunta, ravinto ja yli-
paino. 

 – Meillä on paljon näyttöjä  AGCO Poweris-
sakin siitä, että juuri elämäntapamuutoksilla 
saavutetaan merkittäviä hyötyjä. 
 Elintapahoito tarkoittaa asiantuntijoiden 
mukaan mm. suolan määrän vähentämistä, 
alkoholinkäytön kohtuullistamista, tupakoin-
nin lopettamista, liikunnan lisäämistä, ylipai-
noisten kohdalla laihduttamista, kalan suosi-
mista ruokavaliossa, kasvisten, juuresten, vi-
hannesten, hedelmien ja marjojen syönnin li-
säämistä (1/2 kg päivässä), riittävää kaliumin, 
kalsiumin ja magnesiumin saamista ja lakritsin 
sekä salmiakin välttämistä. 

Paineita pienemmiksi!

  Tiedoksi

Työterveyslääkäri Kirsi Polvi tekee toistai-
seksi lyhennettyä viikkoa. Hän on paikal-
la kolmena päivänä viikossa eli ma, ti ja to. 
Muina päivinä Kirsiä sijaistaa työterveyslää-
käri Pia Väkevä.
 – Järjestely johtuu siitä, että olkahermo-
punoksen pinne, joka minulta leikattiin jo 
aikaisemmin vasemmalta puolelta, on nyt 
kehittynyt myös oikeaan olkaan. Odotan 
tällä hetkellä pääsyä käsikirurgille ja sen 
jälkeen edessä on leikkaus. Kuntouduttua-
ni palaamme normaaliin ”päiväjärjestyk-
seen”, kertoo Kirsi Polvi.



N:o 3/2016 | SYYSKUU   19

MOOTTORIHISTORIA
Teksti: Arto Lehtimäki   

612D SISU -KUORMA-AUTOISSA

Ensin helppo kysymys: Mitkä kaksi Valmet 
-moottorimallia on aluksi suunnattu ajoneu-
vokäyttöön perinteisen traktorin sijasta? Vas-
taus on 612D. Kyllä, sama mallimerkintä on 
ollut käytössä kaksi kertaa! Ensimmäisen ker-
ran se oli käytössä pienimuotoisesti 60 -luvul-
la. Keskitytään nyt kuitenkin uudempaan tule-
miseen ja palataan tuohon aikaisempaan jos-
kus toiste.

 80 -luvulla työkoneiden ja varsinkin kuor-
ma-autojen tehontarve jatkoi kasvuaan ja 611 
-moottorin mahdollisuudet alkoivat olla käy-

tetty. Tähän tarpeeseen kehitettiin järeäm-
pi 612D -moottori. jonka Sisu esitteli vuoden 
1985 syksyllä uudessa keskiraskaassa SK/SL 
171 -mallistossa. Uusi 7,4 litran 612 -mootto-
ri oli suunniteltu yli 300 hv:n laskentatehoil-
le huomioiden aiemmat 611:n ongelmakoh-
dat. Ensimmäisen autoversion teho oli kuiten-
kin maltilliset 227 hv.

 Sylinteriryhmä, kampikoneisto sekä voite-
lujärjestelmä olivat täysin uusia. Iskutilavuus 
kasvoi lisäämällä iskunpituutta 14 mm, moot-
torin pituus ei muuttunut ja näin voitiin käyt-

tää 611 -sylinterikansia. Kampiakse-
lin kammenkaulat olivat 5 mm vah-
vemmat ja kiertokangen laakeripesä 
vinottain jaettu. Myös mäntä oli uu-
si ja tapin halkaisija kasvanut 4 mm. 
Voimakkain rivoituksin jäykistetyn 
sylinteriryhmän erikoisuus oli 
sylinteriputkien keskituki.

    Männän jäähdytys öljysuihkulla 
oli myös uutta. Tästä seurasi tarve 
tehokkaammalle öljypumpulle se-
kä -jäähdyttimelle. Öljynsuoda-

tin/-jäähdytinpaketti sijoitettiin nyt mootto-
rin oikealle puolelle. Autokäytössä 612 va-
rustettiin Bosch P -tyypin ruiskutuspumpul-
la. Jakopää sekä kaksisylinterinen Bendix 
-kompressori olivat jo 611 -moottorissa esi-
teltyjä. Ahtoilman jäähdytin oli lähes kaikissa 
612 -ajoneuvoversioissa. Poikkeuksena olivat 
kehitysmaihin toimitetut Sisu SL 140 -autot 
612DSBA -moottorilla.

 Kuorma-autoissa tehoa nostettiin kahdesti. 
Vuonna 1990 esiteltiin SK181, jonka teho oli 
252 hv. Tosin paloautoja oli markkinoitu tällä 
teholla jo ensimmäisen version aikana. Toinen 
muutos tuli tiukempien päästörajojen myötä 
vuonna 1993. Euro1 -normit alittanut 612 
DWI -versio ohivirtausahtimella sekä ilmasta - 
ilmaan välijäähdyttimellä tuotti 260 hv.

 Kun päästörajat kiristyivät ja autojen koko 
jatkoi kasvuaan, päätettiin 1990 -luvun puo-
livälissä Sisulla luopua keskiraskaista autoista 
ja Linnavuoressa suuntautua työkonemootto-
reihin. Sattumalta 612 D oli ensimmäinen se-
kä viimeinen moottorityyppi 30 vuotta kestä-
neessä yhteistyössä Sisu-Auton kanssa.

TEKNISIÄ TIETOJA

TYYPPI
 612 DSBJA 612 DSBJA 612 DWI

  
  

Sisu SK/SL 171 Sisu SK 181 Sisu SK 192
 
Sylinteriluku 6 6 6

Sylinterin halkaisija mm 108 108 108

Iskun pituus mm 134 134 134

Iskutilavuus l 7,4 7,4 7,4

Puristussuhde 15:1 15:1 16,5:1

Teho kW / r/min ISO 1585 167 / 2300 185 / 2300 191 / 2100

Vääntömomentti Nm / r/min 825 / 1400 920 / 1300 1060 / 1200
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MERKITTÄVÄ PAIKKA

Luvan kanssa ja opastettuna 

Retki Linnavuorelle

Nokian Linnavuoren kylä on saanut 
nimensä jylhästä Linnavuoresta, joka 
nousi aikoinaan lähes suoraan Jokis-
järven rannasta jyrkkänä rinteenä.
 Nyt vuoren ja järven välissä kul-
kee pengerretty tie, eikä tavallisel-
la kulkijalla ole ollut vuosikymme-
niin asiaa vuorelle. Patria Aviationin 
ja sen edeltäjien myötä vuoresta on 
tullut suljettua sotilasaluetta. Luvan 
kanssa alueelle on kuitenkin mah-
dollisuus päästä. 
 Eräopas Kaija Helle vei viime vuon-
na ryhmän retkeilijöitä tutustumaan 
tuohon kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävään paikkaan ja sen luontoon. 
Kesäkuun viimeisenä sunnuntaina 
vierailulle pääsi uusi 30 hengen ryh-
mä. Saman verran kiinnostuneita jäi 
vielä odottamaan uutta tilaisuutta.
  Tässä retkessä on alusta asti ihan 
omanlaistaan viehätystä. 
 Muistan, kuinka koululaisena ha-
vahduin siihen, että Nokian Linna-
vuoressa on todella ollut linnavuori 
muinaisine linnoituksineen. 
 Tuntui kiehtovalta kuvitella, kuin-
ka alueen asukkaat pakenivat sen 
turviin milloin ketäkin valloittajia.
 Jos linnavuorelle olisi ollut mah-
dollista päästä, olisin ehkä käynyt 
katsomassa sitä jo aikaisemmin.
 Vuorelle ei ole ollut asiaa kuin teh-
taan omalla väellä, eikä heilläkään 
ole ollut liiemmin tarvetta kulkea 
vuoren metsäalueilla.

Eräopas Kaija Helle seiso-
massa Linnavuoren jylhällä 
reunamalla.

Uutistuottaja/toimittaja Annastiina Salonen osal-
listui kuluneen kesän alussa Nokian Luonto ry:n jär-
jestämälle retkelle, jonka kohteena oli piikkilanka-
aitojen takana oleva sotilasalue, se varsinainen 
Nokian Linnavuori. Alkukesän retkellä eräoppaana 
toimi Kaija Helle. Tähän ainutlaatuiseen luontokoh-
teeseen pääsyyn tarvitaan lupa. 
 Oheinen teksti on lyhennelmä Annastiina Salosen 
juttukokonaisuudesta. Se julkaistiin Nokian Uutisissa 
8.6.2016. Julkaisemiselle on kirjoittajan ja lehden lu-
pa. Myös kuvat ovat Annastiina Salosen ottamia.  

  Jyrkkä sorapolku vie retkueen ylös 
vuoren kahden laen väliseen laak-
soon eli Pirunportinaukeelle.
  Nokian Linnavuori on osa pitkää 
Riihimäeltä Kaustisille asti ulottuvaa 
linnavuorten ketjua, joiden linnoituk-
sia on käytetty aikavälillä 1000 vuot-
ta ennen ajanlaskua ja 1500 vuot-
ta ajanlaskun jälkeen. Samaa reittiä 
noudatteli myös muinainen maantie. 
 – Ajanlaskun alun tietämillä hyök-
kääjät olivat novgorodilaisia, sittem-
min ruotsalaisia ristiretkeläisiä, Helle 
kertoo.
 Valloittajat olivat kiinnostuneita 
muun muassa orjista, ruuasta, riis-
tasta ja senaikaisista vaihtovälineis-
tä.

 Pirunportinaukeen nimi on muis-
to ajoilta, jolloin ruotsalaiset val-
loittajat pyrkivät nitistämään kan-
sanuskot ja mitätöimään niiden tun-
tomerkit antamalla kansan tärkeille 
paikoille pirun nimen.
 Varsinainen linnoitus on sijainnut 
Linnavuoren pohjoispuolella, joka 
antaa Jokisjärven suuntaan ja tar-
joaa näkymän myös Kulovedelle. 
 Linnan seinämistä ei tänä päivänä 
ole enää paljon jäljellä. 
 Linnavuorella on tehty arkeologi-
sia kaivauksia 1870-luvulta alkaen, 
jolloin laelta on löydetty muun 
muassa lukuisia nuotiosijojen jälkiä. 

Teksti ja kuva: Annastiina Salonen
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ORGANISAATIOMUUTOKSET 

AGCO POWER

Kesän aikana aloittaneet 
uudet henkilöt

Tuomas Mäkelä on aloittanut Design Enginee-
rin tehtävässä aggregaattien tuotekehityksessä 
15.8. alkaen. 
Joni Vepsäläinen on aloittanut Development 
Engineerin tehtävässä tuotekehityksessä 1.8. 
alkaen. 
Carlos Soares on aloittanut Project Coor-
dinatorin tehtävässä tuotekehityksessä 5.7. 
alkaen.

Kesän aikana tapahtuneet 
organisaatiomuutokset 

Valtteri Virtanen on siirtynyt 8.8. alkaen 
raskovastaavan tehtävään 5-hallissa. HR-palvelu-
päällikkö Kristiina Järvinen on palannut van-
hempainvapaalta takaisin henkilöstöosaston vah-
vuuteen 3.8. alkaen.

MUUTOKSIA LAADUN ja HUOLTO-
PALVELUJEN ORGANISAATIOISSA

Vahvistamme laadun organisaatiota ja toteutam-
me syyskuussa 2016 seuraavat muutokset vasta-
taksemme nykyisiin haasteisiin sekä alati kasvaviin 
odotuksiin uusissa tuotteissa. 

 Linnavuoren tehtaan laatupäälliköksi nimetään 
Jussi Rinne. Jussi siirtyy tehtävään huoltopäälli-
kön tehtävästä ja vastaa jatkossa Linnavuoren teh-
taan laatutoiminnoista. Mika Moisio siirtyy uu-
teen perustettavaan Field Quality Manager -teh-
tävään vastaamaan AGCO Powerin kenttälaa-
dusta. Tässä selkeänä kokonaisuutena on johtaa 
Field Service Agendaan liittyviä tehtäviä  ja koor-
dinoida ja raportoida sen toimintaa myös globaa-
listi AGCO Powerin osalta. Mikan vastuualuee-
seen kuuluu myös vaativa ongelmanratkaisu pi-
dempiaikaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Mo-
lemmat henkilöt raportoivat tehtävissään laatu-ja 
huoltopalvelujohtaja Jukka Vappulalle.

 Jussi Rinteelle raportoivissa laatutoiminnoissa 
toteutetaan seuraavat muutokset:
 - Asiakastehtaiden laadusta vastaava toiminto 
uudelleennimetään OEM Quality:ksi ja tämän teh-

tävän toiminnasta vastaa Pasi Sten toimien OEM 
Quality team leadina. Teemu Laamanen rapor-
toi Pasi Stenille. OEM Quality hoitaa asiakasteh-
taiden laatuyhteistyötä ja on ensisijainen kontak-
ti kaikkiin AGCO Powerin moottoreita käyttäviin 
tehtaisiin.
 - Toimittajalaadusta (Supplier Quality) vastaa-
vaksi päälliköksi nimetään Juha Randell. Juha 
on aikaisemmassa tehtävässä toiminut AGCO Po-
werin Kiinan tehtaan laatupäällikkönä. Tässä teh-
tävässä Juha raportoi Jussi Rinteelle. Juhan toise-
na vastuualueena on työturvallisuus ja hän toimii 
myös tehtaan EHS-päällikkönä. Tässä tehtävässä 
Juha Raportoi Harri Ruposelle. 
 - Timo Kokko jatkaa toimittajalaadussa Supp-
lier Development managerina ja raportoi tehtä-
vässään Juha Randelille. Timon ensisijaisena teh-
tävänä on osallistua ja ohjata nykyisten toimit-
tajiemme laadunkehitystä sekä osallistua uusien 
kyvykkäiden toimittajien valintaan yhdessä os-
ton kanssa. Toimittajalaatuinsinöörit Vesä Setä-
lä, Mehdi Fennade ja Niko Helminen raportoi-
vat myös Juha Randellille.

 Quality Management Support engineer- teh-
tävässä toiminut Matti Mantere on jättänyt 
yhtiön. Tätä tehtävää ei täytetä  samassa muo-
dossa vaan tärkeimmät tehtävät jaetaan seu-
raavasti:
 - Laatujärjestelmä siirtyy Aija Koivurannan 
vastuulle. Aija on hoitanut ympäristöjärjestel-
mään liittyviä tehtäviä ja tämän muutoksen myö-
tä kokonaisvastuu sekä laatu- että 
ympäristöjärjestelmästä siirtyy Aijal-
le. Aija raportoi tehtävässään Juha 
Randellille. Laatu-ja ympäristöjohta-
minen kuuluu AGCO Powerilla jokai-
selle toiminnolle itsenäisesti ja Aija tu-
kee, opastaa ja vaatii standardien mu-
kaista toimintaa ja dokumentointia, 
mutta vastuu toteutuksesta jää aina 
kullekin toiminnolle. 
 - Sisäiset auditoinnit siirtyy Supp-
lier Qualityn vastuulle ja täten Supp-
lier Quality toiminto vastaa jatkossa 
kaikista sekä sisäisistä että ulkoisista 
auditoinneista.
 - Laatuilmoitus-/ Quality agenda- 
järjestelmien kehitysvastuu siirtyy 
Antti Lehtimäelle.

 - SPC (Statistical Process Control) ja MSA 
(Measurement System Analysis) vastuut siirtyvät 
Sari Veräjyksen vetämään Build Qualityyn.

 Mirva Vuosjoki palasi äitiyslomalta suunnitte-
lulaatuinsinöörin tehtävään 1.9 alkaen. 

Huoltopalveluissa toteutetaan 
seuraavat muutokset:

Huoltopäälliköksi (AGCO Power Technical Ser-
vice Manager) nimitetään Topi Vilenius. Huol-
topäällikön vastuualue säilyy entisellään ja Topi 
raportoi Jukka Vappulalle. Topille raportoivat 
Jani Stenberg - takuut, Ari Pesola - koulutus, 
Jarmo Kallio - toimittajatakuut ja Anne-Mari 
Niemelä - tekninen kirjallisuus. Tämän lisäksi To-
pille raportoi Ville Ylinen, joka siirtyy huoltoon 
tuotespesialistiksi hoitamaan takuuosien käsitte-
lyä ja tutkimusta.

 Ville Ylivakeri siirtyy varaosatoimintoihin ja 
vastaa jatkossa Diesel Centerin operatiivisesta toi-
minnasta ilman esimiesvastuuta raportoiden teh-
tävässään Tero Seppälälle. Diesel Center toimii 
omalla valmistuksellaan osana vaihtomoottorival-
mistusta hoitaen diesel- ja SCR-laitteiden tehdas-
kunnostuksen. Diesel-Center on myös aktiivises-
sa roolissa  omien tehtaiden, 0-km sekä kenttä-
laatupalautteiden tutkimuksessa.

HR tiedottaa: 
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LYHYESTI

Voittaja ratkottu ja palkinnot jaettu Hirsala 
Golfissa.

Jouni Lemmetistä 
AP:n golfmestari

AGCO Powerin golfkilpailu järjestettiin tänä vuonna heinä-
kuun lopulla 23.7-24.7. Peliareenoina olivat Pickalan Park ja 
Hirsalan golfkentät. Seitsemän urhoollista agcolaista lähti ki-
saamaan mestaruudesta vaihtelevassa säässä. Pelimuotoi-
na olivat pistebogey ja scratch, joista perinteisesti pistebogey 
on määritellyt voittajan. Pistebogeyssa otetaan tasoitus huo-
mioon, joten se antaa kaikille tasavertaiset mahdollisuudet 
voittoon.
  Ensimmäisen päivän Pickala Park Golfin jälkeen johtokol-
mikko muodostui seuraavista pelaajista: Eero Laineenoja 33, 
Jarno Ratia 32 ja Jouni Lemmetti 30. Viimeiseen päivään 
lähdettiin siis hyvin tasaisissa merkeissä.
  Sunnuntaina Hirsala Golfissa ratkaistiin voittaja ja ihan vii-
me rei’ille saakka mestaruus oli neljän pelaajan hyppysissä. 
Kolmella pelaajalla oli loppujen lopuksi sama tulos, mutta pa-
remman tasoituksen ansiosta voittajaksi nousi hienosti Jouni 
Lemmetti. Pokaali matkasi näin ollen Kiinaan. Kiitokset jälleen 
kaikille uusille ja vanhoille osallistujille!

Erikoiskilpailujen voittajat: Pisin lyönti - Juha Tervala. 
Lähimmäs lippua - Jarno Ratia.

Teksti: Kimmo Riuttala

Pistebogey

1.  Jouni Lemmetti 60p.
2. Kimmo Riuttala 60p.
3. Eero Laineenoja 60p.
4. Jarno Ratia 59p.
5. J-P Asikainen 38p.
6. Juha Tervala 34p.
7. Jari Niemi 31p.

Scratch

1.  Jouni Lemmetti 202
2. Kimmo Riuttala 202
3. Juha Tervala 215
4. Jarno Ratia 217
5. Eero Laineenoja 232
6. Jari Niemi 232
7. J-P Asikainen   -

Edellisvuoden voittaja Kimmo Riuttala luovuttaa 
kiertopalkinnon Jouni Lemmetille

Uudistuksia
Ympäristölliset velvoitteet olivat kunnossapitopäällikkö Erno Lindroosin mukaan ensi-
sijaisena syynä, kun moottoritehtaan piha-aluetta ryhdyttiin kesällä parantamaan. Mut-
ta nyt näyttää siltä, että välttämättömyydestä tuli hyve. Samalla kun hulevedet ohjattiin 
uusiin öljyerotuskaivoihin, saatiin tehdaspihalle lisäksi selkeät maalaukset, joilla erote-
taan jalankulku ja ajoneuvoliikenne toisistaan. 
 Entisestään kohentuneet nurmikkoalueet on nekin rajattu reunakivetyksellä. Piha-
alueen siisteys, turvallisuus ja viihtyisyys on noteerattu laajalti. 
 Myös tehdashallien sisällä yleisilme koheni, kun lattioita pinnoitettiin ja kulkuväylät 
maalattiin uusiksi. – Kakkoshallissa parani valaistuskin, kun vanha väistyi ja tilalle tuli 
Purson luoma moderni led-valaistus. Tilojen valoteho kolminkertaistui, kertoo Lindroos.  
–ua-

VUORENHOVIN TAKASALIIN 
UUSI ILME
 
Vuorenhovin takasalin pintaremontti on valmis. Takasalia käytetään 
jatkossakin suurempien ryhmien kokous- ja koulutustilana niin sisäi-
sissä kuin ulkoisissakin tilauksissa.

Myös kalusteet uusitaan. Nykyiset tilaa vievät pöydät korvataan 
luentotiloihin tarkoitetuilla kapeammilla pöydillä ja tuolit uusitaan 
nykyaikaisempiin ja helppohoitoisempiin malleihin.

Takasalin voi edelleen varata keskuksen kautta.
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Ennen kuulemattomia tarinoita 

AGCO WebShopeista (Valtra, Fendt, Massey Fer-
guson, Challenger) AGCO -konsernin työntekijät 
saavat 25% alennuksen mainostuotteista.
 Tarkemmat ohjeet ostosten tekemiseen löytyvät 
Sinetistä henkilöstöedut -sivulta.
 Edellä mainittu alennus koskee siis muita kuin 
AGCO Powerin tuotteita, mutta henkilöstöosas-
to muistuttaa, että AGCO Powerin oman henkilös-
tömyymälän tuotteet, muun muassa oheiset lasten 
paidat, on mahdollista ostaa myös edulliseen hen-
kilöstöhintaan.

Jokakesäinen tapaaminen kokosi elokuussa yh-
teen yli kahdeksankymmentä vanhaa linnavuore-
laista. Se oli suurin määrä tähän mennessä. Hyvin 
kaikki kuitenkin mahtuivat seurakuntataloon.
 Kahvittelun lomassa lauloi Jorma Ravantti. 
Tilaisuudessa esiintyi myös linnavuorelainen kuo-
ro Ukkometsot, ”neljän koppelon” vahvistama-
na. 50-luvulla nuorina olleet muistivat erityisen 
hyvin kuoron esittämän laulun Carmen Sylva. Se 
nimittäin soi aina iltaisin ja sunnuntaisin Linna-
vuoren luistinradalla, siellä koulun takana. Alle-

kirjoittanut puolestaan kertoili lapsuutensa Lin-
navuori-muistoja.
 Tapaamisen yksi pääaihe oli ”Minun Linnavuo-
reni”-ohjelmaosio, jossa halukkaat kertoivat va-
paasti, lyhyemmin tai pitemmin jotain kokemuk-
siaan Linnavuoressa. Ennen kuulematonta tietoa 
tuli kaikille paljon. Näistä kokemuksista heijastui 
vahvasti se, että meille Linnavuori oli silloin kiin-
teä yhteisö. Päätettiin tavata taas ensi kesänä.

Teksti: Jorma Reinimaa  | Kuva: Tauno Väisänen

Henkilöstöalennus 
AGCO WebShopeissa  

Kukkien kohti talvea
Kuten joka vuosi, syyshortensiat kukkivat konttorirakennuksen edustalla 
katseita keräten, runsaina ja hehkuvina. 

 Vaikka puutarhuri Hannele Haapasella on takanaan jo seitsemän 
työkautta Linnavuoressa, ei tämä syyskesän runsaus jätä häntäkään 
kylmäksi. – Nämä ovat aina yhtä ihanat, sanoo Hannele ja lähettää sa-
malla terveiset aina yhtä ihanille kesänuorilleen, joiden kanssa ja avulla 
tehtaan pihat ovat hienossa kunnossa, ja valmiina kylmempiin kuukau-
siin.

 Kotipuutarhureille Haapasen Hannelella on muutama vankka vinkki 
syksyksi: 1) Syyshortensiat kannattaa leikata syksyllä rohkeasti, jotta ne 
lyhyinä kestäisivät paremmin talven lumikuorman.  2) Kukkasipulien hy-
vä istutuskausi alkaa lokakuussa, mutta jopa joulukuussa ehtii, jos maa 
ei kokonaan jäädy. Sipulit on syytä myös 
istuttaa riittävän syvälle, jotta ne eivät 
lähde kasvuun syksyllä. 3) Kaikkia pihan 
lehtiä ei tarvitse haravoida, vaan ne voi 
hyvinkin silputa ruohonleikkurille nur-
men lannoitteeksi. –ua-

 Pääovelle istutetut komeat pallotui-
jat keräsivät energiaa kesäkaudella pro-
topajan paisteisella seinustalla. Nyt ne 
toivottavat ikivihreinä väen tervetulleesi 
taloon ja tehtaalle. Odottavatkohan sii-
nä jo lämmittäviä jouluvaloja? 
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PALSTANPÄÄ  | Ulla Aurio, SISUKAS -lehden  päätoimittaja

• Päätoimittaja: Ulla Aurio 
• Taitto: Grafal Oy
   Armi Lylykangas
   www.grafal.com 
• Painopaikka:  PK-Paino Oy 
   www.pkpaino.com

Jos haluat antaa palautetta tämän lehden sisäl-
löstä, niin kirjoita vapaamuotoinen palautekir-
je ja pudota se SISUKAS-lehden laatikkoon, jo-
ka on sijoitettu pääportin vieressä olevan pos-
tikopin seinään.
Voit lähettää palautetta sähköpostitse:
sisukas.lehti@AGCOcorp.com. 

AGCO POWER -henkilöstölehti
n:o 3/2016 syyskuu

SISUKAS

Seuraava SISUKAS-lehti ilmestyy 
joulukuussa 2016.

www.agcopower.com 

”Miksi surra vanhenemista, kun se toinen 
vaihtoehto on kuitenkin niin paljon huo-
nompi.” Tämän totesi ystäväni eräänä 
päivänä lounaspöydän äärellä. ”Niin, mi-
kä vaihtoehto on huonompi”, kysyin. ”No 
nuorena kuoleminen”, vastasi ystäväni. 
Hän kertoi kuulleensa ajatuksen edellis-
päivänä ja päätti jakaa viestiä, koska sii-
nä on mielestään viisautta. Ajatuksessa 
on ideaa minustakin, joten pistänpä sen 
edelleen jakoon.

• • •

Jakaminen, antaminen, hyvän tekeminen 
toiselle, myönteinen tykkäys ja tökkäys, 
plus -sanojen viljeleminen, siinäpä ko-
koelma, jota kannattaa kannattaa. Ei tule 
satoa, jos ei viljele. Ei tule kiitosta, jos ei 
tee hyvää. Ei saa, jos ei anna. 

• • •

Kyllä minä ainakin niin mieleni ilahdutin, 
kun kuulin moottoritehtaan henkilöstö-
kyselyn tulokset. Voi kuinka paljon tässä 
lehdessä kerrottavat luvut viestivätkään 
hyvää itse tehtaasta.  Mutta ennen kaik-
kea tulokset kertovat paljon hyvää tämän 
tehtaan väestä.
 Ja tehdas on väkensä näköinen. Niin 
tuotekin. 
 Kyselyn tulokset saattaisivat vaikuttaa 
positiivisuudessaan lähes epäluotettavil-
ta, ellei niistä olisi luettavissa myös paran-
nusta kaipaavia kohtia ja kohteita. Hyvä 
niin. On helpompi ryhtyä lääkäröimään, 
jos tietää, missä parannettava haava si-
jaitsee.

• • •
 
Kuten monen näillä sivuilla esiintyvän ul-
komailla työskentelevän agcolaisen ju-
tuista selviää, on linnavuorelainen moot-
tori suuresti arvostettu eri puolilla maa-
ilmaa. 
 Näyttää myös siltä, että globaali maa-
talouskonekenttä ja komponenttitoimit-
tajien joukko on oivaltanut, että loistava 

tuote voi syntyä vain, jos tekemisen henki 
on kunnossa.  
 Niin hassulta kuin se saattaa kuulostaa-
kin, mutta henki tarttuu myös rautaan.
 Koko maailman taloutta ei toki Linna-
vuoressa pystytä parantamaan eikä pika-
kyydillä kuntoon saattamaan, mutta tääl-
lä tehdään oma osuus ja se tehdään hy-
vin. Tiedän. Onnittelen jokaista AP:n 
miestä ja naista. 

• • •

Joku tämän numeron haastateltavistani 
sanoi, että ”on pitänyt mennä kauas, jot-
ta näkisi lähelle”. 
 Onneksi moni on mennyt.  
 Niin helposti nimittäin sorrumme Suo-
messa siihen ajatukseen, että ruoho on 
aina vihreämpää aidan toisella puolel-
la. Että ne tuolla maailmalla osaavat niin 
paljon paremmin. Oletamme, että niillä 
on ihan kaikkea enemmän: rahaa, tava-
raa ja taitoa. Arvelemme, että me emme 
ole mitään. Emmekä osaa. Kun menee vä-
hän kauemmas, näkee sekä kotimaan et-
tä ulkomaan paremmin.
 On tullut aika nähdä ja ymmärtää, että 
me olemme hyviä, että me osaamme, että 
me myös korjaamme nekin paikat, jotka 
vielä vuotavat. Että täältä kyllä ”pesee”. 
Maailman parhaita moottoreita, nääs! 

• • •

Ai niin, meinasin unohtaa. Se samainen 
ystävättäreni, joka kertoi tuon alkuun kir-
jaamani jutun, hän tiesi senkin, että tutki-
musten mukaan teknisellä alalla työsken-
televät ja teknisen koulutuksen saaneet 
henkilöt, erityisesti tuotekehitystä sivua-
vissa tehtävissä toimivat miehet ja naiset, 
he onnistuvat parhaiten myös makuuhuo-
neessa.  

  KIITOS
Kiitos kaikille muistamisista jää-
dessäni eläkkeelle 1.8.2016.

Arto Jokinen

  KIITOS

Kiitokset kaikille, jotka muistitte 
minua merkkipäivänäni!

Jukka Tuomisalo

Ulla 

ulla.aurio@gmail.com


