
METSÄALAN AMMATTILEHTI

 oneosapalvelu 
mielletään usein 
 hieman kapeasti 

varaosien ja tarvikkeiden 
kauppiaaksi, mutta tekni-
sen kaupan lisäksi Ko-
neosapalvelun päätoimipai-
kassa Vilppulassa Koil-
lis-Pirkanmaalla työskente-
lee iso huolto- ja korjaa-
moammattilaisten porukka. 

Koneosapalvelu on palvelu-
toiminnassaan erikoistunut met-
säkoneiden ja puutavaranostu-
reiden sekä muun raskaan kalus-
ton korjaukseen. Lisäksi erityi-
sesti hydrauliikkahuollossa pal- 
vellaan liikkuvan kaluston lisäk-
si myös teollisuusasiakkaita.

Joustava konsepti 
korjaukseen

Harvalla alan toimijalla on 
tarjota yhtä monipuolinen keino-
valikoima asiakkaille metsäko-
neiden korjaukseen. 

- Valmistamme ja välitämme
uusia varaosia, kunnostamme 
valmiiksi varastoon vaihto-osia 
tai asiakkaan valinnan mukaan 
voimme toki kunnostaa hänen 
oman komponenttinsa takaisin 
asiakkaan käyttöön ja meiltä 
löytyy myös purkuosia. Lisäksi 
oma konepaja korjaamohallin 
vieressä tukee korjaamon toi-
mintaa. Näistä vaihtoehdoista tai 
niiden yhdistelmästä löytyy 
useimmiten sopiva ratkaisu asi-
akkaalle, vaikka koneiden ikä, 
käyttötarpeet ja remonttibudjetit 
vaihtelevat, kertoo Koneosapal-
velun raskaskonekorjaamon 
esimies Pekka Huhtinen. 

- Pyrimme löytämään asiak-
kaalle ratkaisun koneen tai kom-
ponentin merkistä riippumatta 
yhden luukun palvelun taktiikal-
la, ja uskomme, että sitä jousta-
vuutta monet arvostavat. Asiaa 
tietenkin helpottaa myös se, että 
meiltä löytyy tavaraa koneiden 
varusteluunkin, kun omassa va- 
likoimassa on kourat, telat, ket-
jut, rotaattorit, riipukkeet jne. 
jatkaa Huhtinen.

Myös nosturihuolto 
ja -tarkastukset

- Vilppulan raskaskonekorjaa-
molla käy eniten metsäkoneita, 
mutta kyllä täällä korjataan pal- 
jon myös puutavara-autoja, 
hakkureita, ympäristönhoitoko-
neita ja muuta liikkuvaa kalus-
toa. Säännöllistä trafiikkia kor-
jaamolle tuovat nosturiasiak-

kaat, sillä olemme Keslan, Pal-
fingerin ja Meseran puutavara-
nostureiden virallinen huoltopis-
te. Palveluun kuuluu lain vaati-
mat nostureiden määräaikaistar-
kastukset ja meillä on nykyisin 
peräti kolme valtuutettua nosto-
laitetarkastajaa omasta takaa. 
Itselläni on tarkastajaoikeudet ja 
täällä Vilppulassa lisäkseni Nie-
misen Ossilla. Kuopion toimi-
pisteessä Räsäsen Pekka tekee 
nostolaitetarkastuksia, kertoo 
Pekka Huhtinen.

Voimansiirron 
korjaamolle tarvetta

Vaikka metsäkoneiden laatu 
on viime vuosina kehittynyt hui- 
masti, niin edelleen on tarvetta 
raskaskonekorjaamon yhteydes-
sä toimivalle metsäkoneiden 
voimansiirtoon erikoistuneelle 

yksikölle, jossa kunnostetaan 
kääntövaihteita, jakolaatikoita, 
periä, tasauspyörästöjä, telikote-
loita, pyörän napoja ja akselisto-
ja. 

Clark-vaihteistojen korjaami-
sesta on kertynyt paljon tietä-
mystä pitkältä ajalta. Yhtiön 
perustaja Toivo “Topi” Aliran-
ta on varsinainen Clark-spesia-
listi ja käy säännöllisesti voi-
mansiirron korjaamolla autta-
massa hankalimpien tapausten 
kanssa, vaikka viettääkin jo 
muuten ansaittuja eläkepäiviä. 
Metsäkoneiden lisäksi Clark 
-vaihteistoja on käytössä esim.
tiehöylissä ja trukeissa.

Hydrauliikkahuollossa 
merkkien kirjo

Hydrauliikka on Koneosapal-
velun toiminnan ytimessä sekä 

Koneosapalvelu - nimikin sen jo kertoo:

myynnin että huollon puolella. 
Arkiseen palveluun kuuluu hyd-
rauliletkuasennelmien valmistus 
joka hoituu Koneosapalvelun 
kaikissa toimipisteissä eli Vilp-
pulan lisäksi myös Kuopiossa ja 
Lappeenrannassa. Syvemmälle 
tasolle hydrauliikan kanssa men-
nään Vilppulan hydrauliikka-
huollossa, jossa työskentelee 
kuusi asentajaa ja työnjohtaja 
keskittyen liikkuvan kaluston ja 
teollisuuden hydrauliikkakom-
ponenttien kunnostukseen.

- Metsäkoneista huollamme
käytännössä kaikkia merkkejä ja 
metsäkoneiden hydrauliikkaan 
meillä on ilman muuta kattavin 
palvelu. Huollostamme kysel-
lään kuitenkin yhä enemmän 
korjausta myös kaivinkoneiden 
hydrauliikalle ja siltä puolelta 
huollamme mm. Rexroth, Uchi-
da, Sauer-Danfoss, Vickers ja 
Kawasaki -tuotteita. Myös Wille 
-ympäristönhoitokoneiden Rex- 
rothin ajohydrauliikkaa tulee
säännöllisesti työn alle, kertoo
hydrauliikka-tuoteryhmästä vas- 
taava myyntipäällikkö Ossi
Nieminen.

- Mobiilihydrauliikan lisäksi
olemme panostaneet viime vuo-
sina teollisuusasiakkaiden hyd-
rauliikkahuoltoon ja siltä osin 
toiminta on kasvanut mukavasti. 
Parker myönsi Koneosapalvelul-
le Denison Gold Cup -hydraulii-
kan valtuutetun huoltopisteen 
statuksen vuonna 2016, mikä oli 
meille tärkeä askel teollisuuspal-
veluiden kehittämisessä, ilmoit-
taa Nieminen.

Hydrauliikkahuollossa on 
pitkän kokemuksen tuomat sel-

Palvelut olennainen osa toimintaa
K

Koneosapalvelu tunnetaan erittäin hyvästä asiakaspalvelustaan ja siitä että kalusto saadaan nopeasti 
takaisin tuottavaan työhön. Kuvassa Mr. Purkuosat Jussi Närhi työn touhussa.

Koneosapalvelun Vilppulan raskaskonekorjaamo palvelee laajasti metsäkone- ja kuljetusalan asiakkaita. - Tarjolla on uudet ja kunnostetut varaosat mm. nostureihin, esittelee raskas-
konekorjaamon esimies Pekka Huhtinen. 
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Koneosapalvelu hakee par-
haillaan lisää työntekijöitä 
Vilppulan korjaamolle ja 
tuotantoon. 
Avoinna on paikka raskas-
koneasentajalle, kokoonpa-
noasentajalle, hitsaajalle 
sekä varastotyöntekijälle. 

Lisätiedot: 
http://koneosapalvelu.fi/
avoimet-tyopaikat

keät käytännöt: 
- Käytämme alkuperäisiä va-

raosia, suoritamme koeajot 
omissa koeajopenkeissämme ja 
dokumentoimme tarkasti työn, 

vaihdetut osat ja koeajon tulok-
set. Vaihtokomponenteille myön-
nämme takuun, valottaa Niemi-
nen hydrauliikkahuollon toimin-
taperiaatteita.

Asennuspalvelu 
Kopan osille - myös 
kumppaneiden kautta

Vilppulan korjaamo hoitaa 
luonnollisesti asennuksia, kun 
Keski-Suomen alueen asiakas 
haluaa Kopan vara- tai vaihto- 
osan asennustyön kera. Uutena 

palveluna Koneosapalvelulla on 
Itä-Suomessa kaksi korjaamo-
kumppania, jotka suorittavat 
osien asennuksia joustavasti 
konemerkistä riippumatta. 

- Korjaamokumppaneita suo-
sittelemme erityisesti Kuopion 
ja Lappeenrannan toimipistei-
demme asiakkaille, koska sillä 
suunnalla on toivottu asennus-
palvelua varaosamyynnin tueksi. 
Asennuspalvelua Kopa-osille 
tarjoavat Huolto-osapiste Oy 
Nurmeksessa ja Metsäkuljetus 
Lavoset Oy Savonlinnassa, ker-
totaan Koneosapalvelusta.

Lisätietoa Koneosapalvelun 

Palvelut olennainen osa toimintaa

Vilppulan voimansiirron korjaamolla Clarkin vaihteistoa ajaa testipenkissä asentaja Joona Viitala; mukana 
tilannetta seuraa vankan osaamisen kyseisistä komponenteista omaava seniorikonsultti Toivo Aliranta.

- Mobiilihydrauliikan lisäksi olemme panostaneet viime vuosina teolli- 
suusasiakkaiden hydrauliikkahuoltoon ja siltä osin toiminta on kasva-
nut mukavasti, kertoo myyntipäällikkö Ossi Nieminen esitellessään 
Denison Gold Cup -pumppua. 

Vilppulan hydrauliikkahuollossa on vankka kokemus liikkuvan kalus-
ton hydrauliikkakomponenttien kunnostuksesta; kuvassa asentaja 
Tero Ukkonen kasaa huollettua pumppua.

palvelutarjonnasta löytyy osoit-
teesta: www.koneosapalvelu.fi/
palvelut.
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