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Hitachinaka

Tsuchiura

Tokio

Osaka

Hyoko, Ibaraki

Konepörssi osallistui helmikuussa Rotatorin 
järjestämälle asiakasmatkalle tutustumaan 

Hitachin ja Furukawan tehtaisiin Japa-
nissa. Ohjelmassa oli Hitachin puolel-

ta useita tuotantolaitoksia, joissa ra-
kennetaan kaikkea isoista kaivos-

koneista yksittäisiin komponent-
teihin. Furukawa tarjosi vierail-
le muun muassa aimo annoksen 
vasaravalmistuksen anatomiaa. 
Japani on suomalaisesta näkökul-
masta katsottuna varsin mielen-
kiintoinen ja eksoottinenkin maa, 
joka nojaa vielä vanhoihin perin-
teisiin niin työelämässä kuin ih-
misten keskinäisessä kanssakäy-
misessä. Vahvasti edelleen läsnä 

olevaa historiaa ja muinaista kult-
tuuria kunnioitetaan ja ylläpidetään 

edelleen. Vanha samuraihenki siis elää, 
ja se selittää pitkälti nykyjapanilaisten 

kohteliaisuutta, tunnollisuutta ja nöyryyt-
tä. Tätä ei juuri enää kohtaa muualla maail-

massa. Japanilainen laatukaan ei ole tuulesta 
temmattu käsite, se selvisi hyvin matkalaisille.

Furukawasta enemmän seuraavassa Konepörssissä.

Suomalaisryhmä posee-
raa Hitachin pyöräkuor-
maajatehtaan edustalla 
(Banshu Works). 

Japani on  tela-alustaisten 
kaivukoneiden luvattu maa. 

Tilastot kertovat, että maassa
myytiin viime  vuonna yhteensä

48 348 tela-alustaista kaivukonetta 
(1-150 t). Suosituin kokoluokka 
oli 12-14 tonnia, mihin sijoittui 

kaikkiaan noin 8 000 konetta. Toi-
seksi suosituimpia olivat 3-4 tonnin 

painoiset kuopankaivajat.
Pyöräalustaisia myytiin ”hieman” 

vähemmän  eli 59 kappaletta.

Hitachin sijoitus on 
Japanin yritysten suuruusjärjestyk-

sessä tilastointitavasta 
riippuen joko viides tai kuudes.

Monilla eri aloilla toimivan
Hitachin liikevaihto oli vuonna 

2016 noin 91 miljardia euroa. 
Maailman suurimpien joukossa 

tällä irtosi sijanumero 79.

Tokion Olympialaiset 2020

Rakentamisen piristysruiske
Japani oli melko suljettu maa aina 
1800-luvun loppuun saakka ja ainoat 
vaikutteet tulivat Kiinasta ja Ete-
lä-Koreasta. Teollistumisen myötä 
länsimainen ajattelutapa on lisään-
tynyt, mutta edelleen japanilaiset 
ovat erittäin ylpeitä omasta vah-
vasta kulttuuriperimästään. Perin-
teitä suojellaan torjumalla huonoja 
vaikutteita ulkomaailmasta. Japani 
onkin yksi turvallisimmista maista 
maailmassa.

 OLLI PÄIVIÖ
Yli 3 000 saaresta muodostuva Japani on maa-
ilman maiden kokotaulukossa sijalla 61 ja pin-
ta-alaltaan kutakuinkin Suomen kokoinen eli 
noin 378 000 neliökilometriä (Suomi 338 000 
km2 ja sija 64).  Kun meitä suomalaisia on vain 
5,5 miljoonaa, on japanilaisia 23-kertaisesti eli 
lähes 130 miljoonaa. 

Meillä saa taajamien ulkopuolella huristaa 
autolla kymmeniä kilometrejä ilman yhtään 
ihmisasumusta. Japanissa asia on toisin. Kau-
pungit seuraavat rannikolla toisiaan ilman kat-
koksia, ja ainoa laajenemissuunta on ylöspäin. 
Pilvenpiirtäjiä nousee kaupungeissa hämmäs-
tyttävä määrä edelleen silpomaan jo ennestään 
tornitalojen kyllästämää horisonttia.

Kun maan pinta-alasta 75-80 prosenttia 
on varsin harvaan asuttua ja jopa asumiseen 
kelpaamatonta vuoristoa, niin valtava ihmis-
määrä on ahtautunut Tyynenmeren rannikol-
le ja siellä enenevissä määrin isoihin kaupun-
keihin. 

Japani on yksi maailman tiheimmin asu-
tuimmista maista.

Kun Japanin suurimman kaupungin To-
kion asukasluvuksi ilmoitettiin vuonna 2009 
rapiat kahdeksan miljoonaa, niin nyt ollaan jo 
tasossa noin 13 miljoonaa, mikä on 10 pro-
senttia koko Japanin asukasluvusta. Seuraavak-
si suurimmat kaupungit ovat Jokohama (3,7 
milj.), Osaka (2,7 milj.), Nagoja (2,3 milj), 
Sapporo (1,9 milj.)  ja Kioto (1,5 milj). Väkeä 
siis riittää joka niemennotkoon ja saarelmaan.

Mutta nyt syntyvyys on kuitenkin laskus-
sa, ja Japaninkin väkiluvun kehitys on kään-
tymässä miinusmerkkiseksi. Nuoret avioitu-
vat myöhään, jos ollenkaan, ja tekevät vain 
vähän lapsia. Keskiarvo on nykyään vain 1,4 
lasta per pariskunta. Eläkeikäisten ihmisten ja 
yksinelävien sinkkujen osuus väestöstä kasvaa. 
Yli 65-vuotiaita on 25 prosenttia väestöstä. Ja 
japanilaiset elävät vanhoiksi, siitä pitää osal-
taan huolen terveellinen merellinen ruokavalio. 
Tosin McDonaldseja ja muita amerikkalaisia 
pikaruokaketjuja jo katukuvassa näkee.

Työvoima vähenee
Työvoimasta alkaa olla pulaa ja Japanissakin 
pohditaan maahanmuuttopolitiikan löysäämis-
tä. Koko väestöstä 98,5 prosenttia on japani-
laisia ja 99 prosenttia kansasta puhuu japanin 
kieltä. Kansalaisuutta on vaikea saada ja ulko-
maalaiselle kielimuuri estää tehokkaasti integ-
roitumisen sisään työelämään. 

Japanilaisten sanotaan jopa hieman pel-
käävän ulkomaalaisia. Esimerkiksi vierailluissa 
tehtaissa ei näkynyt vierastyöläisiä. Jatkossa Ja-

panikin joutunee avautumaan muualta tuleville 
työntekijöille. Työttömyysprosentti tällä hetkellä 
on vain 4,5 ja työvoimapula vaivaa monia aloja. 

Kaikesta näkee, että japanilainen yhteis-
kunta on edelleen kurinalainen ja sääntöjä tot-
televa. Tästä hyvä esimerkki on suurkaupunki-
en liikenne, joka sujuu hämmästyttävän hyvin. 

Japanin suurkaupungit pystyvät laajene-
maan ainoastaan ylöspäin. Infran raken-
tamiselle ja ylläpidolle erittäin ahdas ja 
täyteen rakennettu urbaani ympäristö 
asettaa suuria haasteita.
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Esimerkiksi Tokioon rakennettiin  jo vuoden 
1964 kesäolympialaisia varten runsaasti kau-
punkia halkovia teitä tolppien varaan ilmaan. 
Näillä nopeasti kaupunginosasta toiseen vie-
villä linkkiteillä ei ole juuri liikennevaloja, ja 
se juuri auttaa liikenteen uskomattoman suju-
vaan kulkuun. Kaupunkien keskustoista pääsee 
näitä teitä pitkin myös nopeasti ulos. Suoma-
laisryhmän bussikaan ei viikon aikana juuri 
liikenneruuhkiin juuttunut. 

Vaikka Tokiossa liikenne soljuukin nyt var-
sin mallikkaasti, on tulevien vuoden 2020 Tokion 
olympialaisten suurin huolenaihe juuri liikenne.

Infrarakentajan tuskan voi aistia, kun kat-
soo täpötäyteen, moneen kerrokseen raken-
nettuja suurkaupunkeja. Esimerkiksi ilma-
johtoja kulkee vielä pitkin poikin runsaasti. 
Maakaapelointi lienee kutakuinkin mahdoton-
ta, ja maanjäristysherkillä alueilla maaperän 
sisäiset  rakenteet ovat haavoittuvia. Raken-
nustyömailla ei juurikaan näe torninosturei-
ta. Ahtailla tonteilla ristikkopuominosturi on 
yleinen. Nosturi nousee kerrostalon mukana 
kerros kerrallaan ylöspäin.

Olympialaiset tulevat
Viime vuosina rakentamisen volyymi Japanissa 
on ollut taas kasvussa. Yksi sitä kiihdyttävistä 
tekijöistä ovat tulevat Tokion kesäolympialaiset 
parin vuoden päästä. Yksi kalleimmista inves-
toinneista on uusi stadioni.

Vanha, vuoden 1964 olympialaisissa käy-
tössä ollut stadioni oli jo ikääntynyt. Se purettiin 
ja tilalle rakennetaan aivan uusi kompleksi (Ken-
go Kuma’s National Stadium). Sen budjetti on jo 
kaksinkertaistunut alkuperäisestä noin 17 mil-

jardiin dollariin. Tämä on aiheuttanut runsaasti 
kritiikkiä Japanissa ja alkuperäinen suunnitteli-
jakin on jo vaihdettu matkan varrella. Rakenta-
minen alkoi vuonna 2016 ja stadion valmistuu 
puoli vuotta myöhässä, loppuvuodesta 2019. 
Olympialaiset aiheuttavat myös useita mittavia 
oheisprojekteja, joissa jenejä palaa reippaasti.

Tokion Hanedan kansainvälisen lentoken-
tän läheisyyteen toteutetaan useita mahtihank-

keita. Esimerkiksi 15,3 hehtaarin alueella aivan 
lentokentän tuntumassa viedään eteenpäin par-
haillaan projektia (Haneda Zone 1), joka pitää 
sisällään toimistoja, konferenssitiloja, ravinto-
loita, viihdekeskuksia ym. Tämäkin valmistuu 
siis ennen olympialaisia.

Japanin valtio rakentaa edelleen saman 
lentokentän lähelle (Haneda Zone 2) 4,3 heh-
taarin alueelle hotelleja, joista löytyy yhteensä 

Vuonna 2016 HCM (Hitachi Construction Machinery) teki 5,66 miljardin euron liikevaihdon siten, että kotimaan osuus oli 30 prosenttia. 
Aasia ja Oseania edustivat 28 prosenttia ja Euroopan osuus (poislukien Venäjä) oli noin 12 prosenttia. Kaivukoneissa lippulaiva on rapiat 
800 tonnia painava EX8000-6. Sitä on valmistettu kaikkiaan kolmisenkymmentä, joista 13 on käytössä Australian kaivoksilla (kuva) ja 10 
Kanadassa. Tulevat vuoden 2020 Tokion olympialaiset ovat saaneet alulle monta rakennusprojektia. Uuden stadionin (Kengo Kuma’s National Sta-

dium) rakentaminen alkoi vuonna 2016 ja valmiina sen pitäisi olla ensi vuoden lopussa. Viime vuonna työmaalla oli samaan aikaan yli 20 
nosturia töissä.

1 700 huonetta kisaturistien käyttöön. Koko 
lentokentän alueen kehittämiseen kuuluu vielä 
Tama-joen yli rakennettava ja liikenneyhteyk-
siä kohentava silta, jolla pituutta tulee olemaan 
kaikkiaan 840 metriä.

Alueella käy kuhina, kun aikaa olympia-
laisiin on enää kaksi vuotta.

Toinen Tokion olympialaisten kulkemista 
helpottava rakennusprojekti sijoittuu Tokion 
Shibuya-rautatieasemalle. Tämä maan neljän-
neksi vilkkain asema hoitaa päivittäin yli kah-
den miljoonan kulkijan tarpeet, ja olympialais-
ten aikana tullaan kokemaan ennen näkemätön 
piikki matkustajamääriin. Koko ikääntynyt ase-
ma uusitaan pala kerrallaan, ja olympialaisiin 
valmistuu aseman yhteyteen 46-kerroksinen ja 
228,3 metriä korkea toimisto- ja kauppakeskus.

Ja jotta kisavierailta saadaan kerättyä jenit 
pois, on ympäri Tokiota rakenteilla vielä useita 
turistipyydyksiä. 

Esimerkiksi Tokion korkeimman raken-
nuksen eli 255,5 metriin kohoavan Toranomon 
Hills -pilvenpiirtäjän (52 kerrosta) ympärille 
on rakenteilla olympialaisiin valmistuva uusi 
metroasema. Suunnitelmissa on edelleen tule-
vaisuudessa rakentaa tornin läheisyyteen uu-
si Pariisin Champs-Élysées-bulevardin kopio 
kahviloineen  ja kauppoineen.

Näiden lisäksi käynnissä on pelkästään 
olympialaisiin liittyviä pienempiä projekteja 
vielä lukematon määrä.

Hitachi kuudes
Japani on suuryritysten maa ja tunnetaan kor-

kean teknologian osaamisestaan. Eri lähteistä 
luetuissa tilastoissa on hieman eroavaisuuksia 
suuruusjärjestyksen suhteen, mutta ykkösestä ei 
ole epäselvyyttä. Toyota on kaikissa luetteloissa 
lähes 200 miljardian euron liikevaihdollaan sel-
vä japanilaisen teollisuuden johtotähti. Maail-
man ranking-listalla se on nykyään kahdeksas.

Hitachin sijoitus on tilastointitavasta riip-
puen joko viides tai kuudes. Monilla eri aloilla 
toimivan Hitachin liikevaihto oli vuonna 2016 
noin 91 miljardia euroa. Maailman suurimpien 
joukossa tällä irtosi sijanumero 79.

Hitachin yli 100-vuotinen historia ylet-
tyy aina vuoteen 1910 saakka, jolloin Namihei 
Odaira -niminen mies perusti sähkökoneiden 
korjaamon Hitachin kaupunkiin, joka sijoittuu 
150 kilometriä koilliseen Tokiosta.

Mies valmisti ensimmäisen toiminta-
vuotensa aikana viiden hevosvoiman tehoisia 
sähkömoottoreita kolme kappaletta. Siitä siis 
alkoi Hitachin tarina.

Nyt yhtiö on monikansallinen ja operoi 
useilla eri toimialueilla. Informaatioteknologia ja 
telekommunikaatio sekä infrastruktuuriin ja teol-
lisuuteen liittyvät tuotteet ja palvelut haukkaavat 
yhdessä lähes puolet liikevaihdosta. Pieniä osa-alu-
eita on paljon ja maarakennuskoneet eli Hitachi 
Construction Machinery (HCM) edustaa noin 
kuuden-seitsemän prosentin siivua koko kakusta.

Vuonna 2016 HCM teki 5,66 miljardin 
euron liikevaihdon siten, että kotimaan osuus 
oli 30 prosenttia. Aasia ja Oseania edustivat 
28 prosenttia ja Euroopan osuus (poislukien 
Venäjä) oli noin 12 prosenttia.

Tuotantolaitoksia HCM:llä on maail-
manlaajuisesti kaikkiaan 30. Näistä suurim-
mat päätehtaat sijaitsevat Japanissa, yhteensä 
14 kappaletta. Kiinassa ja USA/Kanadassa on 
molemmissa kolme tehdasta ja Euroopan toi-
mintoja johdetaan Amsterdamista käsin (HC-
ME). Kolme tehdasta Hollanissa omaava HC-
ME on perustettu vuonna 1972.

Amsterdamissa  kootaan tela-alustaiset 
kaivukoneet painoluokkiin 13-49 tonnia sekä 
kaikki pyöräalustaiset mallit. Myös pyöräkuor-
maajat malliin ZW310 saakka ovat Amster-
damin ohjelmassa, sitä suuremmat laivataan 
Japanista. Nykyään esimerkiksi kaivukoneiden 
puomit hitsataan kasaan Amsterdamissa, mutta 
muun muassa ylävaunut tulevat kokonaisena 
Japanista.

Minikaivukonetehdas sijaitsee Hollannin 
Oosterhautissa. 

Tokion korkein rakennus Toranomon Hills oli vielä rakenteilla vuonna 2013. Pilvenpiirtä-
jien rakentamisessa käytettävät ristikkopuominosturit nousevat rakennuksen mukana 
kerros kerrallaan. 

Hitachinaka

Tsuchiura

Tokio

Osaka

Hyoko, Ibaraki
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Hitachinaka Rinko Works Japanin itärannikolla vastaa isojen kaivukonei-
den ja kiviautojen valmistuksesta. Pihamaalla oli useita järeitä koneita 
odottamassa kuljetusta. Satama on lähellä, joten pitkään eivät oranssit 
jättiläiset lavetilla viihdy.

Emotehdas Tsuchiura Works tekee kaivukoneet noin 53 tonniin saakka, sekä valmistaa myös 
muun muassa isojen kaivukoneiden ylävaunuja Hitachinakan tehtaalle.

Pyöräkuormaajatehtaan linjoilta valmistuu pyöräkuormaajia
sekä  Hitachin värein ja logoin että Kawasakin keltaisena ja KCM-nimellä.

Terrafamen Sotkamon kaivoksella on käytössä monta Hitachinakasta läh-
tenyttä jättiläistä. Kaivukoneita EX3600-6 (360 t/1 450 kW) on kaksi kappa-
letta. Vuosimallit ovat 2008 ja 2010. Tunteja on kerryytetty jo 39 000 ja 40 
000. Molempiin on jo vaihdettu huolto-ohjelman mukaisesti Cumminsin 
dieselmoottori sekä hydrauliikkapumppuja. Telarungot on nekin kun-
nostettu jo kertaalleen. Kiviautoja EH3500AC-2 (322 t/1 491 kW) on kiveä 
ajamassa yhteensä 13 kappaletta. Lavalla kulkee maksimissaan 180 ton-
nin kuorma. Terrafamen autojen vuosimallit sijoittuvat välille 2008-2017. 
Käyttötunteja vanhimmissa jopa 45 000. Kahdeksaan autoon on jo tehty 
kertaalleen iso huolto, jossa muun muassa taka-akselin alennusvaihteet 
sekä etuakseli puretaan ja kunnostetaan. Kaluston kunnossapidosta vastaa 
Terrafamen alueella 23 Rotatorin henkilöä, joista suurin osa on asentajia.

Banshun Hitachi-pyöräkuormaajatehtaan pihamaalla oli lavetilla lähdössä asiakkaille koneita molemmissa 
tehtaan tunnustavissa väreissä. Kawasakin peruja oleva KCM on tunnettu merkki Amerikan kaikilla mante-
reilla. Eurooppaan kaikki koneet tulevat Hitacheina. 

Kaikkia Hitachin eri puolilla maa-
ilmaa sijaitsevia tehtaita ohjataan 
emotehtaalta (Tsuchiura Works), 
joka on ollut toiminnassa vuodesta 
1966 lähtien. Viisi Japanissa sijaitse-
vaa muuta tehdasta ovat äititehtaan 
suorassa alaisuudessa. Tuotekehi-
tystä tehdään paitsi oman tehtaan 
tuotantoa oleville, 11-53 tonnin ko-
koluokkien kaivukoneille, myös sitä 
suuremmille kaivukoneille ja erilai-
sille erikoissovelluksille. 

Tehdas vastaa myös useiden 
Hitachinakan tehtaalla koottavien 
suurien kaivukonemallien ylävau-
nujen valmistuksesta. Koko tehdas-
alue on 50 hehtaaria ja kattojen alla 
on 12 hehtaarin verran tuotantoti-

loja. Tsuchiura työllistää hieman va-
jaat 4 000 ihmistä. 

Kokoonpanolinjoja on kaksi. 
Kahdessa vuorossa rullaavilta linjoil-
ta valmistuu noin 50 keskikokoista 
ja kuusi raskasta kaivukonetta vuo-
rokaudessa.

Hitachi pitää osavalmistuk-
sen pitkälti omissa käsissään. Kom-
ponentteja kaivukoneisiin, kivi-
autoihin ja pyöräkuormaajiin val-
mistetaan niin Tsuchiurassa kuin 
Hitachinakassakin, ja niitä siirretään 
tarpeen mukaan paikkakunnalta 
toiselle. Kaikkiin Euroopassa koot-
taviin konemalleihinkin tärkeät ja 
kriittiset osat tulevat näiltä tehtailta.

Kaikki keskeiset komponentit 

            Japanista kajahtaa

    Hitachin monet tehtaat

Hitachin maarakennuskonetuotanto on hajautettu usealle eri teh-
taalle. Kaikki sijaitsevat Honshūn pääsaarella ja suurin osa vielä 
itärannikolla tai sen tuntumassa, mistä koneiden laivaaminen 
maailmalle on lyhyen maitse tapahtuvan kuljetusmatkan takana. 
Niin sanottu emotehdas sijaitsee Tsuchiurassa, noin 70 kilomet-
riä Tokiosta koilliseen. Isot kaivoksilla käytettävät kaivukoneet 
(mallista ZX690 lähtien) ja kaikki kiviautot kootaan Hitachinakan 
satamassa, noin 30 kilometriä emotehtaasta edelleen koillisen 
suuntaan. Myös muita tehtaita ruokkiva komponenttitehdas on 
samassa paikassa. Isojen pyöräkuormaajien tehdas KCM on Ka-
wasakin peruja ja sijaitsee noin 70 kilometriä Osakasta länteen. 
Paikkakunnalla Hyogo, Ibaraki.

hydrauliikan ja sähköjärjestelmien 
osista  voimansiirtoon ovatkin omaa 
valmistetta. Dieselmoottorit ovat 
muualta hankittavien komponent-
tien harvalukuisessa joukossa.

Hitsaustyötä on paljon, sillä 
esimerkiksi puomit ja rungot aloi-
tetaan levy- ja tankotavarasta. Yk-
sistään  Tsuchiuran tehtaalla kerro-
taan olevan yli 100 hitsausrobottia 
jatkuvassa työn touhussa. Jo 90 pro-
senttia koneiden hitsausaumoista 
on mekaanisen robottikäden vetä-
mää. Kriittisimmät saumat hitsaa 
kuitenkin ihminen.

”Kappalemääräisesti eniten 
linjoilta valmistuu ZX 130 -mallia (13 
t) ja toinen volyymikokoluokka on 
ZX210 (21 t)”, kerrotaan tehtaalta. 

Ensimmäiset tulevaan Stage V 
-päästöluokkaan päivitetyt 7-sarjan 
kaivukoneet luvataan tehtaalta ulos 
vuosina 2019-2020. 

Maa järisi
Hitachinakan satamassa sijaitsee 
isojen ja ultrasuurien kaivukonei-

den ja kiviautojen kokoonpano-
tehdas, joka on valmistunut vuonna 
2008. Muun muassa suurten konei-
den kokoopanoa syöttävä kompo-
nenttitehdas sijaitsee myös satama-
alueella. Yhteensä ne sitovat noin 50 
hehtaaria maa-aluetta.

Monet muistavat vuoden 
2011 maaliskuussa tapahtuneen 
suuren maanjäristyksen, joka vei 
itärannikolla noin 15 000 ihmisen 
hengen ja sen lisäksi useita tuhan-
sia katosi jäljettömiin. Aineelliset va-
hingot olivat mittavat, muun muas-
sa viitisenkymmentä siltaa ja run-
saasti rakennuksia romahti.

Pääjäristyksen keskus sijait-
si Sendain edustalla meressä, joka 
on vain reilun 200 kilometrin päässä 
Hitachin päätehtaista. Järistys aihe-
utti pahimmillaan 10 metrin korkui-
sia aaltoja rannikolle iskeneen tsu-
namin. Hitachinakan tehtaan piha-
alueelle on aitaan maalattu merkit 
siihen tasoon, mihin vesi nousi. Jä-
ristystä seurasi yli 300 jälkijäristystä.

Tehtaan satama-alueella si-

jaitsevassa varastossa altistui meri-
veden huuhtomaksi useita valmiita 
koneita. Hitachilla pahimmilta va-
hingoilta kuitenkin säästyttiin kuin 
ihmeen kaupalla.

Kaikilla järistyksen koettele-
milla tehtailla tuotantoon tuli vain 
lyhyt keskeytys. Japanilaisesta toi-
meliaisuudesta ja johdonmukaisuu-
desta kertoo jotain se, että jo saman 
vuoden toukokuussa kaikki tehtaat 
olivat päässeet entiseen tuotanto-
vauhtiinsa. Tosin isojen kaivosko-
neiden osien laivausta jouduttiin 
siirtämään muihin satamiin väliai-
kaisesti.

800 tonniin saakka
Hitachinaka Rinko Works vastaa 
kaivukoneiden valmistuksesta ko-
koluokissa 69-811 tonnia. 

Lippulaivaa, 40-45 kuutiomet-
rin kauhaa heiluttavaa  EX8000-6 
(811 t/2x1 450 kW) -mallia ilmoite-
taan valmistetun kaikkiaan kolmi-
senkymmentä, joista 13 on käytössä 
Australian kaivoksilla ja 10 Kanadas-
sa. Euroopassa ei tätä kokoluokkaa 
ole yhtään. 800 tonnin painoisel-
le kaivukoneelle sopiva työpari 
on 500 tonnin painoinen kiviauto 
EH5000AC-3. Se kantaa 296 tonnin 
kuorman ja moottoritehoa on kaik-
kiaan 2 125 kilowattia. Kiviautoja on 
Hitachinakassa tuotannossa myös 
183 ja 222 tonnin kapasiteeteilla.

Tehtaan nykytahdiksi ilmoi-
tetaan suurille kaivukoneille noin 
2 500 vuodessa ja ultrasuurille 190-
800 tonnin koneille noin 300 vuo-
dessa. Kiviautoja valmistuu noin 
240 vuositasolla. Näitä rakenta-
massa on kuitenkin vain vajaat 400 
ihmistä. Sisällä hallissa on tekemi-
sen meininki. Täällä ei lorvita sätkä 
suussa ja trasselitukko takataskussa.

Esimerkiksi EX5600-kaivuko-
neen valmistus kestää noin 20 päi-
vää alusta loppuun. Kaivoskoneiden 
kysyntä on taas kasvanut nopeasti. 
Tänä vuonna uskotaan valmistetta-

van puolet enemmän suuria konei-
ta kuin viime vuonna. Tilauskanta 
on hyvä.

”Suurien kaivukoneiden ja 
kiviautojen laivaus Suomeen tääl-
tä kestää noin kaksi kuukautta”, va-
listaa Rotatorin myyntijohtaja Sami 
Laitila.

Reilut 300 ihmistä työllistävä 
komponenttitehdas (Hitachinaka 
Works) siis syöttää isojen koneiden 
kokoonpanoon muun muassa ala-
vaunun komponentteja ja kääntö-
kehiä. Myös kiviautojen voimansiir-
ron osat ovat perua rinnakkaisteh-
taasta. Pyöräkuormaajien ja ristik-
kopuominostureiden osat kuljete-
taan niitä valmistaville laitoksille.

Pyöräkuormaajia 
kaksilla logoilla

Suomalaisryhmän matka vei edel-
leen isoja pyöräkuormaajia valmis-
tavaan tehtaaseen Osakan länsi-
puolella (Hyogo Ibaraki). Kawasa-
kista KCM Corporationiksi vuonna 
2009 erkautettu Banshu-tehdas siir-
tyi vuonna 2015 kokonaan HCM:n 
tytäryhtiöksi.  

Edelleen tehtaan linjoilta 
valmistuu pyöräkuormaajia sekä 
Hitachin värein ja logoin, että Ka-
wasakin keltaisena ja KCM-nimellä. 
Euroopassa, Venäjällä, Kiinassa ja 
Japanissa pyöräkuormaajat ovat 
täysiverisiä Hitacheja suunnittelua 
ja toteutusta myöten. Kawasaki ja 
KCM ovat vahvoja tuotemerkkejä 
Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikas-
sa. Esimerkiksi Lähi-Idässä, Aasiassa 
ja Afrikassa pyöräkuormaajia myy-
dään molemmilla tuotemerkeillä.

Banshun tehdas työllistää 1 
300 ihmistä ja vuonna 2016 myyn-
nin arvo oli 446 miljoonaa dolla-
ria. Viime vuoden tuotantolukuja 
ei vielä ollut saatavilla, mutta teh-
taan johto kertoo kysynnän olevan 

nousukäyrällä. Yhdessä pieniä pyö-
räkuormaajia valmistavan, Ryugasa-
kin tehtaan kanssa valmistui koko-
luokkiin 4-46 tonnia yhteensä 5 800 
pyöräkuormaajaa. 

Banshun tehdas valmistaa 
vain yli 10 tonnin malleja ja tämän 
hetkinen kapasiteetti on viisi konet-
ta päivässä. Tänä vuonna tullaan val-
mistamaan jo kaikkiaan yli 7 500 ko-
netta kahdella tehtaalla, joten Ban-
shunkin kapasiteetti nostetaan seit-
semän koneen päivävauhtiin.

Hitachin tehtailla riitti suoma-
laisryhmällä ihmettelemistä. Niin 
kokoluokka kuin siisteys, ja kaik-
kialla aistittava tehokkuus tekivät 
vaikutuksen. Työntekijöiden sitou-
tuminen työhön ja työnantajaan on 

ilmeistä. Hitachi on haluttu työpaik-
ka. Linjoille ei pääse töihin ilman pe-
rusteellista koulutusta ja kokemuk-
sen karttumisen myötä työtehtävät 
muuttuvat vaativammiksi ja samalla 
palkka nousee.

Japanilainen ei halua menet-
tää kasvojaan missään tilanteessa 
– ei työssä eikä vapaa-ajalla. Tässä 
on yksi syy japanilaiseen laatuun. 
Jokainen tekee pitkässä ketjussa 
juuri niin kuin on sovittu.

Matkalle osallistuneet ura-
koitsijat toistivat yksi toisensa jäl-
keen vakuuttuneensa entisestään, 
että japanilainen kaivukone ja pyö-
räkuormaaja on tehty niin hyvin 
kuin ne ylipäänsä on mahdollista 
tehdä.  

Hitachinaka

Tsuchiura

Tokio

Osaka

Hyoko, Ibaraki

Myyntijohtaja Sami Laitila 
Rotatorilta kertoo, että volyy-
mikoneet kootaan Amsterda-
missa, mutta isot kokoluokat 
tulevat Japanin tehtailta.
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           Matkalla mukana olleet sen sanoivat

   Jälkimarkkinointi tärkeintä
Hitachinaka

Tsuchiura

Tokio

Osaka

Hyoko, Ibaraki

Noin 10-12 miljoonan euron liikevaihtoa vuo-
sittain pyörittävä, vaasalainen MRP Risberg 
Oy koki omistajan vaihdoksen toukokuussa 
2015, kun veljekset Kari ja Kai Risberg myivät 
koko MRP:n osakekannan uusille omistajille. 
Uudet omistajat ovat Ari Mäkelä (toimitusjoh-
taja), Harri Granqvist (työpäällikkö) ja Kari 
Nisula (hankinnat). 

Mäkelä ja Granqvist olivat jo tuolloin toi-
mineet pitkään yrityksen palveluksessa. Nisula 
toimi aiemmin kansainvälisessä työyhteisössä 
myynti- ja ostotehtävissä. 

Kolmisenkymmentä ihmistä työllistävä 
MRP Risberg Oy suorittaa monipuolisia pro-
jektinjohtotyyppisiä kokonaisurakoita. Yritys 
tarjoaa asiakkailleen laajan palvelutason omalla 

monipuolisella kalustolla ja kattavalla lisälaiteva-
likoimalla. Palvelutasoa laajennetaan monipuo-
lisen ja tehokkaan aliurakointiverkoston avulla. 

”Aliurakoitsijoista löytyy osaajia muun 
muassa louhinnan ja betonirakentamisen tar-
peisiin. Aliurakoinnilla katetaan yli puolet vuo-
sittaisesta kalustotarpeesta”, aloittaa Japanin 
matkalla mukana ollut työpäällikkö Granqvist.

”Toimenkuvaamme kuuluvat kunnallis-
tekniikan hankkeet, vaativat rakennusten poh-
jat ja eri energiateollisuuden rakentamispalve-
lut kuten tuulivoiman, sähkönjakeluverkkojen 
ja sähköasemien rakentaminen.”

Kalustossa on tela-alustaisia Hitacheja 
seuraavasti: ZX470 (1 kpl), ZX350 (2 kpl), 
ZX250 (2 kpl), ZX225 (1 kpl) ja ZX135 (1 

kpl). Myös yksi pyöräalustainen ZW170 tal-
lista löytyy. Uusimmat Hitachit ovat viime 
vuodelta.

”Vanhimmat Hitachit ovat vuosimallia 
2011. Kaluston pyrimme pitämään tuoreena, 
ja Hitacheista on hyvä hinta-/laatukokemus. 
Lisäksi niiden hinnat ovat vielä vaihtohetkel-
läkin kohdallaan. Alueellamme toimiva Rota-
torin sopimushuolto on erittäin asiantuntevaa, 
ja se reagoi tilanteisiin erittäin ripeästi, myös 
varaosien saatavuus on hyvä. Lisäksi yritykses-
sämme on erittäin pätevä huoltomies, joka suo-
rittaa perushuollot kuten suodattimien ja öljy-
jen vaihdot sekä huolehtii muutenkin kaluston 
kunnosta. Tunteja koneisiin tulee keskimäärin 
2 000 vuodessa. Kuljettajat ovat olleet pää-
asiassa tyytyväisiä Hitacheihin. Hydrauliikan 
nopeus ja tarkkuus saavat erityisesti kiitosta”, 
jatkaa Granqvist.

”Hitachin tuotantolaitoksiin tutustumi-
nen oli kokonaisuutena upeaa. Nähtävää ja 
ohjelmaa oli niin paljon, että kotoiset työasiat 
unohtuivat täysin. Tehdasvierailuilta jäi pääl-
limmäisenä mieleen japanilainen sitoutuminen 
tuotteeseensa ja sen laatuun. Jäi vaikutelma, et-
tä kaikki työntekijät kokevat kunnia-asiakseen 
tuottaa korkeaa ja laadukasta jälkeä tehokkaas-
ti. Japanilaisessa elämänmenossa suurta ihme-
tystä aiheutti se, että valtavista väkimääristä 
huolimatta liikenne toimi hienosti, eikä isom-
pia ruuhkia juuri sattunut kohdalle”, kertaa en-
simmäistä kertaa Japanissa vieraillut Granqvist.

Granqvistin mukaan MRP Risberg tekee 
töitä tällä hetkellä pääasiallisesti vanhan Vaa-
san läänin alueella, mutta reissuhommat on-
nistuvat myös. 

”Tämän hetken käynnissä olevista hank-
keista merkittävimmät ovat Seinäjoen Energia 
Oy:lle rakennettava, 3,5 kilometrin pituinen 
vesihuoltolinja haasteellisessa ympäristössä. 
Hanke sisältää suuntaporauksia, louhintaa, 
asutuskeskusrakentamista sekä erikoisuutena 
joen alitus, joka suoritettiin kaivamalla. Toi-
nen merkittävä käynnissä oleva hanke on Mus-
tasaaren kunnalle tehtävä Lintuvuoren teolli-
suusalueen laajennus. Tämän lisäksi käynnissä 
on koulukeskuksen, kerrostalojen, liikeraken-
nusten ja palvelutalon pohjarakennusurakoi-
ta Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella”, 
tiivistää Granqvist lopuksi.

Tämän päivän henki miehen mukaan on, 
että urakoiden neuvotteluvaiheet kestävät pit-
kään ja tilaajien tarpeisiin on kyettävä reagoi-
maan lyhyelläkin varoitusajalla.

Olennaisesti Risbergiin liittyvä Mika Pert-
tula oli myös Japanissa. Mies on tehnyt aliura-
kointia Risbergille jo vuodesta 1999 lähtien. 
Hitacheja miehellä on muun kaluston ohessa 
kolme (1 kpl ZX290 ja 2 kpl ZX225).  

Jukka Sarola/Maanrakennus Sarola Ky

MRP Risbergin miehet Kari Nisula (edes-
sä) ja Harri Granqvist sekä lähes 20 vuotta 
Risbergille aliurakointia tehnyt Mika Pert-
tula vakuuttuivat japanilaisen konevalmis-
tuksen korkeasta laadusta, kun sen omin 
silmin näkivät. Risbergin maarakennusko-
neet ja autot saavat aina vihreän ja valkoi-
sen värin yhdistelmän pintaansa. Myyrä 
on Risbergin tunnettu maskotti. 

Konepörssi kysyi muutamalta Rotatorin 
matkalle osallistuneelta tuntoja niin 
reissusta kuin omista töistäkin.

Harri Granqvist/MRP Risberg Oy

Asko Pulkkinen/Kuljetus Pulkkinen Oy
Kuopiolainen Kuljetus Pulkkinen Oy 
on perheyritys, jonka historia ylet-
tyy vuoteen 1957 saakka.

”Isäni Eero Pulkkinen aloitti 
urakointityöt 25A-mallin Zetorilla. 
Meillä muuten on kotimuseossa 
vastaava Zetor, jonka seurana on 
sitten 30 muutakin museotrakto-
ria. Omistamme yrityksen isäni ja 
veljeni Karin kanssa. Isä on edel-
leen työssä ja toiminnassa muka-
na. Työt ovat historiassa vaihdel-
leet erilaisista metsäyhtiöiden töis-
tä, maarakennusurakoinnista sekä 
tiekuljetuksista niin julkisten taho-
jen kuin yksityisten tilaajienkin tar-
peisiin. Urakointitöiden ohella toi-
minnassamme on kiviainesmyyntiä 
Kuopion ympäristössä sijaitsevilta 
sora- ja kallioalueilta.Tällä hetkellä 
kalustossamme sora-autoja, kaivu-
koneita, pyöräkuormaajia ja seulo-
ja”, aloittaa Asko Pulkkinen. 

Kaivukoneista neljä on Hi-
tacheja eli tela-alustaiset ZX225 
USRLC, ZX300LC, ZX160 ja ZX55U. 

”Hitachit ovat olleet kuljetta-
jien mieleen etenkin miellyttävän 
hydrauliikan esiohjauksen, tehok-
kuuden ja erinomaisen ohjaamon 
takia. Käytettävyys on koneen valin-
nan etusijalla, mutta erityisen tärke-

ää on jälkimarkkinoiden taso. Kyllä 
vaakakupissa painaa paljon se, että 
Kuopiosta löytyy koneen myynti ja 
etenkin hyvä huolto. Ja Hitacheissa-
han ei ole kuin huoltoa. Vaikka kyl-
lä Kuopion Rotatorin pisteen pojil-
ta remontitkin varmasti onnistuvat”, 
kehaisee Pulkkinen.

Japanissa mies ei ollut  
aiemmin käynyt.

”Maan ero niihin Aasian maihin, jois-
sa on tullut vierailtua, oli hyvinkin 
suuri. Tehtaiden valtava koko, suu-
ret tuontantomäärät, työn laatu 
ja työnteon korkea moraali yllätti. 
Merkittävä mieleen jäänyt asia teh-
taista oli tuotteiden laadunvalvon-
nan tarkkuus. Sutta ja sekundaa ei 
tuoteta. Ja vaikka Japanissa varmas-
ti osataan valmistaa huipputason 
robottitekniikkaa, niin silti vaativim-
mat saumat hitsasi ihminen. Myös 
infrarakentamisen mittasuhteet ja 
toteutukset olivat vakuuttavia.”

Pulkkisen mukaan hänen yri-
tyksensä työtilanne on suhteellisen 
rauhallinen nyt keskitalvella.

”Se on meille normaalia, sillä 
työmme ajoittuvat enimmäkseen ke-
säaikaan. Rakennusten pohjatyöt ja 
kiviainesten seulonnat käynnistyvät 

yleensä maalis-huhtikuun paikkeilla 
ja jatkuvat vuoden loppuun. Näköpii-
rissä on suhteellisen ”normaali” työ-
kausi. Tunteja kertyy kauden aikana 
koneisiin noin 1 000-1 500/yksikkö. 

Asko Pulkkinen kävi myös Japanissa katsomassa, kuinka Hitachin ra-
kenteet hitsataan kasaan. Kuvassa tosin ollaan jo kotosuomessa.

Sydäntalvella tehdään kaluston huol-
toa ja istutaan enimmäkseen uunin 
päällä. Kun ei tee mitään, niin ei tee 
virheitäkään”, naurahtaa Kuopion 
mies lopuksi. 

Maanrakennus Sarola Ky on pohjoiskarjalainen 
yritys Joensuun Tuupovaarasta. Omistaja on 
toisen polven yrittäjä Jukka Sarola. Yrityksen 
aloitti Jukan isä Osmo vuonna 1964. Nykyi-
nen ky-yritysmuoto on ollut käytössä vuodesta 
1995 lähtien.

”Viimeiset kaksikymmentä vuotta olem-
me rakentaneet enimmäkseen eteläistä Suo-
mea. Kymmenen viimeisintä vuotta pilaan-
tuneen maan parissa, käsittäen pilaantuneen 
maaperän kunnostuksen (poiskaivu ja täyttö), 
sekä pilaantuneen maan uudelleen sijoittami-
sen. Yleensä kaatopaikkojen erilaisiin suojara-
kenteisiin”, aloittaa Sarola.

”Työkohteet ovat olleet melko pitkäkes-
toisia, yleensä puolesta vuodesta neljään. Esi-
merkiksi Tampereen Niemenranta ja Härmä-
länranta, Joensuun Penttilän saha, Lappeenran-
nan Viipurin Vaneri sekä Helsingin kalasatama 
kärjessä.”

”Työllistän itseni ja satunnaisesti toisen 
henkilön. Työllisyystilanne on ollut pääsääntöi-
sesti hyvä. Tällä hetkellä olemme talviunilla”, 
virnistää Sarola.

Hitachi-merkkisiä kaivukoneita Sarolal-
la on ollut vuodesta 1987 saakka. Parhaillaan 
käytössä ovat mallit ZX210 LC sekä  ZX120. 

”Nyt uusin on järjestyksessään jo seitsemäs 
Hitachi. Vuodessa mittariin tulee noin 2 000 
tuntia. Hitacheissa on aina miellyttänyt käteen 
sopivuus ja hyvä laatu. Nykyisin Rotatorin, 

etenkin Pirkkalan, jälleenmarkkinoinnin hyvä 
toimivuus on korostunut entisestään.”

”Paljon on tullut maapalloa kierrettyä, 
mutta Japanissa olin ensimmäistä kertaa. Oli 
mielenkiintoista nähdä paikka, josta omatkin 
koneet ovat saaneet alkunsa. Japanin ja eten-

kin Hitachin tehtaiden siisteys, järjestys ja työ-
kulttuuri tekivät minuun vaikutuksen. Käsitys 
hyvin tehdystä kaivukoneesta vahvistui entises-
tään”, päättää Jukka Sarola.  

Jukka Sarola on vankasti Hitachimies. Työn kuva on viimeiset vuodet liittynyt vahvasti pi-
laantuneiden maa-ainesten käsittelyyn.


