
SIIKAJOKILAAKSO

TIISTAINA tuntui siltä, että nyt Fennovoiman ydin-
voimalahanke Pyhäjoella sai viimeisen sinetin. Ener-
giayhtiö Fortumin kaltainen suuryhtiö ei lähde kevein 
perustein tiedottamaan tekemisistään. Tiistaina viesti 
oli se, että valtionyhtiö Fortum tulee mukaan Fenno-
voiman hankkeeseen 15 prosentin osuudella, mikäli 
se saa mieleiseensä järjestykseen vesivoimaomistuk-
sensa Venäjällä. Arvioni on, että paperit ovat valmiina 
– vain allekirjoitukset puuttuvat.

Huomenna puolestaan on eduskunnan vuoro teh-
dä päätöksiä asiasta. Yleisesti arvioidaan, että Pyhäjo-
en voimalan rakentamisesta syntyy myönteinen peri-
aatepäätös.

Fortumin mukaantulo ratkaisee monia pulmia Fen-
novoiman hankkeen etenemisessä. Vaatimus kotimai-
sesta omistuksesta tulee ratkaistua kertaheitolla ja 
luultavasti kasvattaa myös muiden kotimaisten yhti-
öiden ja esimerkiksi kuntien kiinnostusta ryhtyä Fen-
novoiman omistajaksi. Fortum on myös kokenut ydin-
voimaosaaja, joka mahdollistaa taitotiedon lisäämi-
sen Fennovoimassa.

Nähtävästi myös Pyhäjoen voimalan vielä ratkaise-
matta oleva ydinjätteen loppusijoitus päästään nyt 
kenties hoitamaan siten, että Hanhikiven jäte sijoite-
taan Posivan luolastoon Olkiluotoon. Fortum on mu-
kana loppusijoitusta hoitavassa yhtiössä.

FENNOVOIMAN ja Rosatomin suunnitelmien mu-
kaan Hanhikiven voimala tuottaisi sähköä vuonna 
2024. Voimalan rakentamisella on valtavia vaikutuksia 
seutukunnan ja koko Pohjois-Suomen kehitykseen. 
Rakentamisvaiheessa voimala työllistää jopa 3 500 ih-
mistä. Työtä riittää varmasti myös Siikajokivarren yrit-
täjille, jos vain halukkuutta ja uskallusta urakoitten 
hakemiseen riittää.

Erilaisia palveluja, alihankintaa ja asuntoja tarvi-
taan senkin jälkeen, kun ydinvoimala on saatu käyn-
tiin. Osansa hedelmistä tulevat saamaan lähialueen 
kunnat, jos ne osaavat hoitaa asiansa oikein. Pyhäjo-
ella taisivat tonttien hinnat nousta Fortumin tiistaisen 
ilmoituksen jälkeen.

Ydinvoimalan toteutumisella voi olla myös vaiku-
tuksensa meneillään olevaan Raahen seudun kunta-
jakoselvitykseen. Pyhäjoen halukkuus liitoksiin saat-
taa vähentyä yhä ja Raahen mahdollisesti kasvaa. Ko-
ko seutukunta saa joka tapauksessa voimakkaan talo-
udellisen sysäyksen, kunhan voimalan rakentamisen 
iso pyörä kierähtää käyntiin.

YDINVOIMAA tuskin vannoo rakastavansa edes yl-
tiöpäisin insinööri, mutta meistä jokainen nauttii mie-
luusti sähkön suomasta elintasosta. 1970- ja 1980-lu-
vulla valmistuneet voimalat ovat kiistatta tuottaneet 
osan korkeasta elintasostamme jauhamalla kohtuu-
hintaista sähköä teollisuudelle ja kotitalouksiin. Toi-
minnassa olevat ja uudet ydinvoimalat antavat lisä-
aikaa uusiutuvan energian vaihtoehtojen kehittämi-
seen.
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SIIKAJOKILAAKSO Aurin-
gon lämpöä on jo 1970-lu-
vulla käytetty hyväksi kyl-
mäilmakuivureissa. Mut-
ta niissä on ollut niin iso-
ja ongelmia, että edullinen 
kuivaustekniikka on jäänyt 
käytöstä pois.

Kuivureissa ei ole ollut se-
koittimia, joten vilja on kui-
vunut hitaasti. Viljapatjaa 
on täytynyt sekoittaa työ-
läästi lapiolla, muuten kos-
teus kertyy pintakerrokseen, 
ja se tiivistyy ja homehtuu.

Toinen ongelma on ollut 
viljan puhdistus. Paikallaan 
makaavasta viljapatjasta ei 
rikkakasvien siemeniä saa 
pois millään.

Ongelmiin ryhtyi ratkai-
sua etsimään kestiläläinen 
Jorma Marttila, joka oivalsi 
ottaa nykytekniikan avuksi 
viljan kierrättämiseen ja se-
koittamiseen. Näin alkoi ke-
hittyä Viljakas-kuivuri.

LAPIOTYÖN Marttila per-
kasi pois kehittelemällään 
sekoitustekniikalla. Kalte-
vaan tasoon nostetussa la-
vakuivurissa on kaksiosai-
nen hydrauliikkakuljetin, 
joka sekä sekoittaa että 
kuljettaa viljaa. Menetelmä 
kaksinkertaistaa kylmäil-
makuivurin tehon.

– Kuivuminen nopeutuu, 
kun vilja sekoittuu jatku-
vasti, Marttila sanoo.

Kuivurin alapäästä vilja 
kiertää seularuuvin kautta 
esipuhdistimelle, josta rik-
kakasvien siemenet puhal-
lin puhkuu omaan säkkiin-
sä. Vilja jatkaa spiraalilla 
ylös lavan päähän.

Kuivurin hienous on sen 
automatiikassa. Kuivurin 
puhallin ja kuivausproses-
si käynnistyy, kun kuivaus-
olosuhteet ovat sopivat, eli 
on tarpeeksi lämmin ja kui-
va sää. Automatiikka sää-
tää puhaltimen tehoa vil-
jan määrän, kosteuden ja 
käytettävissä olevan lisä-
lämmön mukaan. Automa-
tiikka huolehtii myös viljan 
kierrätyksestä. Kuivurilla 
voi kuivata 10-100 sentti-
metriä paksun viljakerrok-
sen.

AURINGON lämpö on perus-
lämpöä, jota kerätään yksi-
kertaisella tavalla. Tiloilla 
on jo valmiiksi on jo isoja 

rakennuksia, joista saadaan 
satoja neliöitä lämpöä ke-
räävää pintaa. Seinästä tai 
katosta tehdään kaksin-
kertainen kevyellä levy- tai 
pressurakenteella, ja väliin 
kertyvä lämmin ilma ime-
tään kuivuriin.

Ei tarvita aurinkokenno-
ja eikä öljypolttimia. Jos 
auringon teho ei riitä, voi 
kuivuriin saada helposti li-
sälämpöä vaikka maatilan 
omasta hakelämpökeskuk-
sesta.

– Ei tarvitse kuin putket 
vetää, saa siten edullisesti, 
Marttila toteaa.

KUIVURIN pilottiversio val-
mistui viime vuoden syys-
kuun lopussa tauvolaisen 
Aaro Kannialan vanhaan 
tuorerehusiiloon. Laitteen 
sai pystyttää ilman raken-
nuslupaa, sillä siinä ei ole 
tulipesää, joten sen pystyy 
rakentamaan vanhoihin ti-
loihin ja jopa aivan karja-
suojan yhteyteen.

– Viime syksynä kuivu-
ri oli koekäytössä. Pystyin 
täyden satsin tekemään ja 
hyvin kuivui. Kuivatti te-
hokkaasti, vaikka aurinko 
ei enää tehokkaasti paista-
nut, Kanniala kertoo.

Auringon lämpö kuivuriin 
otetaan navetan ja pihaton 
peltikatolta, jotka Kannia-

la aikoo vielä maalata mus-
tiksi. Pihaton lape on etelä-
lounas -suuntaan ja se imee 
Kannialan mukaan lämpöä 
tehokkaasti jo nyt.

Kolmessa päivässä koste-
udeltaan 25–30-prosentti-
nen vilja kuivui 15-prosent-
tiseksi. Viljaerä kuivuu yh-
destä kolmeen päivässä vil-
jan lähtökosteudesta ja lisä-
lämmön käytöstä riippuen.

– Pohjakuljettimen ansi-
osta kuivaus etenee tasai-
sesti, Kanniala sanoo.

UUDENTYYPPISEN Vilja-
kas-kuivurin teho riittää ar-
violta 90 000–130 000 vilja-
kilon kuivaamiseen sadon-
korjuukautena. Se ei kilpai-
le ison lämminilmakuivurin 
kanssa, mutta pienessä on 

paljon etuja.
– Aurinkokuivurin ener-

giakustannukset ovat noin 
80 prosenttia pienemmät 
kuin öljyä käyttävällä läm-
minilmakuivurilla, jos au-
rinkoa pystyy hyödyntä-
mään, laskee Marttila.

Aurinkokuivuri sopii ti-
lalle, jossa viljellään paljon 
eri lajeja. Erityisen hyvin se 
soveltuu piensiemenille, ku-
ten rypsille ja nurmikasveil-
le, sekä herneelle, härkäpa-
vulle, rukiille ja siemenvil-
jalle. 

Omaa ruistaan Martti-
la kerran joutui kuivatta-
maan lämminilmakuivuris-
sa 18 tuntia. Viimeinen ker-
ta, hän päätti. Tilalleen ra-
kentamallaan Viljakas-kui-
vurin prototyypillä hän on 

Vilja kuivaksi nykytek   

Viljakas-kuivuri on puurakenteinen ja sen voi asentaa 
vaikkapa vanhaan tuorerehusiiloon. Kuivurissa ei ole 
tulipesää. KUVA: JORMA MARTTILA
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kuivattanut ruista alle 13-
prosenttiseksi, täysin kaup-
pakelpoiseksi viljaksi.

Vastapuitu ruis on usein 
märkää ja joukossa on vi-
hantaa. Pitkän kuivauksen 
aikana vilja kypsyy, laatu 
paranee ja myös leivonta-
ominaisuus säilyy.

LUOMUVILJELIJÄT ovat 
Marttilan markkinointiaja-
tuksissa ykköskohde. Kui-
vurissa onnistuu pienenkin 
satsin kuivattaminen ja sa-
massa prosessissa saadaan 
rikkakasvien siemenet seu-
lottua pois. Ruis, palkokas-
vit ja siemenvilja hyötyvät 
hitaasta kuivausajasta.

– Siemen ei kuivu liian no-
peasti liian kuumassa, Kan-
niala vahvistaa.

Lisäksi aurinkokuivuri 
auttaa parantamaan tilan 
omavaraisuusastetta. Öljy-
riippuvuus vähenee ja siten 
kustannukset alenevat. Kui-
vurin saa rakennettua tilan 
tarpeita vastaavaksi, joten 
viljelijä ei osta tarpeetonta 
kapasiteettia.

– Nykymaatalous on 
suurta ja aina tehostetaan 
tuotantoa lisäämällä. Sille 
on vaihtoehto ’puolita kus-
tannukset ja pysy silti pe-
rässä’. Viljan hinta on huo-
no, on tärkeää saada kus-
tannukset pieniksi, Martti-
la tähdentää.

Anna Hämeenaho

SIIKALATVA/PULKKILA 
Pulkkilalaisen Tomi Luo-
nuan voisi sanoa pysyneen 
ikänsä metsän keskellä. 
Metsä on tullut tutuksi jo 
kodinperintönä, mutta sit-
temmin myös metsästyshar-
rastuksen ja erityisesti työn 
myötä.

Luonua mietti armeijan 
jälkeen elämänsä suuntaa 
ja päätyi aluksi rajavarti-
jaksi Lappeenrannan Nui-
jamaalle. Työ vaihtui hetkel-
lisesti puuteollisuuden pa-
riin, kunnes opiskelupaik-
ka avautui toivealalta. 

Metsätalousinsinöörik-
si Luonua valmistui Ähtä-
ristä nelisen vuotta sitten ja 
pääsi suorilta töihin Metsä-
liitolle eli nykyiselle Metsä 
Groupille. Pulkkilaan Luo-
nua palasi lopulta Tervon, 
Viitasaaren ja Tikkakosken 
kautta.

Syy kotiinpaluuseen oli 
sopiva työpaikka Keitele 
Forest Oy:llä. Luonua päätti 
tarttua mahdollisuuteen, jo-
ka houkutteli myös pulkki-
lalaislähtöistä tyttöystävää 
Marjaana Hankosta.

– Meillä on avopuolison 
kanssa ollut molemmilla ha-
lu päästä takaisin juurilleen. 
Kun sopiva työtehtävä au-
kesi, oli päätös aika help-
po, marraskuun alusta Pulk-
kilaan palannut nuorimies 
kertoo.

TOMI LUONUA toimii nyt 
Keitele Forestin hankinta-
esimiehenä, jonka työalu-
eeseen kuuluvat Siikalatvan 
ohella Pyhännän, Haapave-
den, Kärsämäen, Haapajär-
ven ja Nivalan kunnat.

Työ sisältää  pääasias-
sa puunhankintaa, eli puu-
kauppojen tekoa alueen yk-
sityismetsistä. Työhön kuu-
luu myös kuljetuksen sekä 

korjuun ohjaus ja valvon-
ta. 

– Työ on monipuolista. 
Paljon on tietokoneen ää-
ressä oloa ja autolla aja-
mista, mutta myös moni-
puolista luonnossa olemis-
ta. Alueen yksityismetsis-
sä toimiminen on sitä työ-
tä, mitä olen aina ajatellut 
tekeväni. 

KYSYTYIN puulaji vaihtuu 
suhdanteiden mukaan lä-
hinnä männyn ja kuusen vä-
lillä. Tällä hetkellä haetaan 
erityisesti mäntytukkia.

Puun osto painottuu Luo-
nuan mukaan lähinnä tukki-
puun pystykauppaan. Myös 
hankintakauppaa tehdään, 
mikäli metsänomistaja tah-
too tehdä itse omat pinonsa 
valmiiksi tienvarteen. 

Joskus leimikot on teh-
ty jo valmiiksi, mutta usein 
metsänomistaja tulee sano-
maan, että hänen metsäs-
tään pitäisi löytää myytä-
vää puuta. 

– Minä käyn silloin arvi-
oimassa puumäärän ja hak-
kuualueen, Luonua toteaa.

HANKINTAESIMIES tekee 
työtään vielä Pulkkilassa 
sijaitsevasta kotitoimistos-
ta käsin. Talven mittaan on 
kuitenkin tarkoitus perus-
taa toimisto alueen kannal-
ta keskeiselle paikalle Kär-
sämäelle.

Asuinpaikka on kuiten-
kin tarkoitus säilyttää Pulk-
kilassa, jossa Tomi toimii 
myös Pulkkilan Erän sih-
teerinä. Avopuoliso lopette-
lee vielä opintojaan Jyväs-
kylässä, mutta hänkin elät-
telee toivetta löytää alansa 
töitä kotiseudulta.

– Vaikka on useamman 
kunnan nähnyt, oli muka-
va palata Pulkkilaan ja Sii-
kalatvalle takaisin poissa-
olovuosien jälkeen.

Tomi Luonua palvelee nyt kotiseutunsa metsänomista-
jia KeiteleForestin uutena hankintaesimiehenä.

Puukauppa 
toi takaisin 
Pulkkilaan

KUVA: ANNA HÄMEENAHO

Kirsi Junttila

SIIKALATVA/KESTILÄ Auringosta läm-
pöä ottava Viljakas-kuivuri toi keksi-
jälleen ja kehittäjälleen, kestiläläisel-
le Jorma Marttilalle valtakunnallisen 
Energiaoivallus-palkinnon. Palkin-
to ojennettiin hänelle Energia 2014 -
messuilla Tampereella.

Palkinto on antanut uskottavuut-
ta sekä kuivurille että Marttilalle it-
selleen.

– Nyt alkaa uskoa itsekin tähän. No, 
on uskoa ollut, olenhan käyttänyt ra-
haa ja viiden vuoden syksyt kuivuriin, 
mies naurahtaa.

Prototyypin kehittäminen alkoi, kun 
Marttila halusi parantaa kylmäilma-

kuivurin kuivaustehoa ja pitää kustan-
nukset kurissa. Proton kehittelemiseen 
Marttila sai seutukunnallista hankera-
haa, Keksintösäätiöltä tuli apua mark-
kinointiselvitykseen ja tuotekehittelyn 
viimeistelyyn. Pilotin rakentamiseen 
vielä tuli seutukunnallista EU-hanke-
rahoitusta.

KUIVURIN rakentamiseen Marttila 
on löytänyt osaamista Siikajokivar-
resta. Seinäelementtien valmistaja on 
vielä hakusassa. Viljan puhdistustek-
niikka on rakentanut kestiläläinen Jor-
ma Pääkkö, hydrauliikkakuljettimen 
Jyrki Riikonen Kestilästä sekä sähkö-
töistä, automatiikasta ja ohjelmoin-
nista on vastannut siikajokinen Las-

se Laukka.
– Lassen osa on olennainen, että saa-

tiin automaatiotekniikka toimimaan, 
Marttila kiittää.

Kuivurin pohjapinta-ala on 35 ne-
liömetriä. Se tarvitsee 5x10 metrisen 
tilan, joka on 4 metriä korkea. Se voi-
daan myös helposti purkaa ja siirtää 
toiseen paikkaan. Kuivuri on suunni-
teltu sarjatuotantoon soveltuvaksi. En-
si syksyksi Marttilan tavoite on raken-
taa muutama uusi Viljakas-kuivuri. 

VUODEN energiaoivallus -kilpailu jär-
jestetään joka toinen vuosi. Järjestäji-
nä ovat Expomark Oy ja Energiafoo-
rumi ry. Tänä vuonna kilpailuun osal-
listui yli 38 henkilöä tai yritystä.

Kuivuri toi palkinnon

Aurinkokuivu-
ri auttaa paranta-
maan tilan omava-
raisuusastetta. Öl-
jyriippuvuus vähe-
nee ja siten kus-
tannukset alene-
vat.

Jorma Marttila ja Aaro 
Kanniala tutkivat kuivu-
rin sydäntä, seularuuvia 
ja esipuhdistinta. Martti-
lan selän takana olevassa 
säkissä ovat syksyn viljas-
ta erotetut roskat ja rikan-
siemenet. KUVAT: KIRSI JUNTTILA

 niikalla ja auringolla

Automatiikassa on Viljakas-kuivurin hienous. Jorma 
Marttila on erittäin tyytyväinen Lasse Laukan rakenta-
maan tekniikkaan ja ohjelmistoon.
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metriä paksun viljakerrok-
sen.

AURINGON lämpö on perus-
lämpöä, jota kerätään yksi-
kertaisella tavalla. Tiloilla 
on jo valmiiksi on jo isoja 

rakennuksia, joista saadaan 
satoja neliöitä lämpöä ke-
räävää pintaa. Seinästä tai 
katosta tehdään kaksin-
kertainen kevyellä levy- tai 
pressurakenteella, ja väliin 
kertyvä lämmin ilma ime-
tään kuivuriin.

Ei tarvita aurinkokenno-
ja eikä öljypolttimia. Jos 
auringon teho ei riitä, voi 
kuivuriin saada helposti li-
sälämpöä vaikka maatilan 
omasta hakelämpökeskuk-
sesta.

– Ei tarvitse kuin putket 
vetää, saa siten edullisesti, 
Marttila toteaa.

KUIVURIN pilottiversio val-
mistui viime vuoden syys-
kuun lopussa tauvolaisen 
Aaro Kannialan vanhaan 
tuorerehusiiloon. Laitteen 
sai pystyttää ilman raken-
nuslupaa, sillä siinä ei ole 
tulipesää, joten sen pystyy 
rakentamaan vanhoihin ti-
loihin ja jopa aivan karja-
suojan yhteyteen.

– Viime syksynä kuivu-
ri oli koekäytössä. Pystyin 
täyden satsin tekemään ja 
hyvin kuivui. Kuivatti te-
hokkaasti, vaikka aurinko 
ei enää tehokkaasti paista-
nut, Kanniala kertoo.

Auringon lämpö kuivuriin 
otetaan navetan ja pihaton 
peltikatolta, jotka Kannia-

la aikoo vielä maalata mus-
tiksi. Pihaton lape on etelä-
lounas -suuntaan ja se imee 
Kannialan mukaan lämpöä 
tehokkaasti jo nyt.

Kolmessa päivässä koste-
udeltaan 25–30-prosentti-
nen vilja kuivui 15-prosent-
tiseksi. Viljaerä kuivuu yh-
destä kolmeen päivässä vil-
jan lähtökosteudesta ja lisä-
lämmön käytöstä riippuen.

– Pohjakuljettimen ansi-
osta kuivaus etenee tasai-
sesti, Kanniala sanoo.

UUDENTYYPPISEN Vilja-
kas-kuivurin teho riittää ar-
violta 90 000–130 000 vilja-
kilon kuivaamiseen sadon-
korjuukautena. Se ei kilpai-
le ison lämminilmakuivurin 
kanssa, mutta pienessä on 

paljon etuja.
– Aurinkokuivurin ener-

giakustannukset ovat noin 
80 prosenttia pienemmät 
kuin öljyä käyttävällä läm-
minilmakuivurilla, jos au-
rinkoa pystyy hyödyntä-
mään, laskee Marttila.

Aurinkokuivuri sopii ti-
lalle, jossa viljellään paljon 
eri lajeja. Erityisen hyvin se 
soveltuu piensiemenille, ku-
ten rypsille ja nurmikasveil-
le, sekä herneelle, härkäpa-
vulle, rukiille ja siemenvil-
jalle. 

Omaa ruistaan Martti-
la kerran joutui kuivatta-
maan lämminilmakuivuris-
sa 18 tuntia. Viimeinen ker-
ta, hän päätti. Tilalleen ra-
kentamallaan Viljakas-kui-
vurin prototyypillä hän on 

Vilja kuivaksi nykytek   

Viljakas-kuivuri on puurakenteinen ja sen voi asentaa 
vaikkapa vanhaan tuorerehusiiloon. Kuivurissa ei ole 
tulipesää. KUVA: JORMA MARTTILA
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kuivattanut ruista alle 13-
prosenttiseksi, täysin kaup-
pakelpoiseksi viljaksi.

Vastapuitu ruis on usein 
märkää ja joukossa on vi-
hantaa. Pitkän kuivauksen 
aikana vilja kypsyy, laatu 
paranee ja myös leivonta-
ominaisuus säilyy.

LUOMUVILJELIJÄT ovat 
Marttilan markkinointiaja-
tuksissa ykköskohde. Kui-
vurissa onnistuu pienenkin 
satsin kuivattaminen ja sa-
massa prosessissa saadaan 
rikkakasvien siemenet seu-
lottua pois. Ruis, palkokas-
vit ja siemenvilja hyötyvät 
hitaasta kuivausajasta.

– Siemen ei kuivu liian no-
peasti liian kuumassa, Kan-
niala vahvistaa.

Lisäksi aurinkokuivuri 
auttaa parantamaan tilan 
omavaraisuusastetta. Öljy-
riippuvuus vähenee ja siten 
kustannukset alenevat. Kui-
vurin saa rakennettua tilan 
tarpeita vastaavaksi, joten 
viljelijä ei osta tarpeetonta 
kapasiteettia.

– Nykymaatalous on 
suurta ja aina tehostetaan 
tuotantoa lisäämällä. Sille 
on vaihtoehto ’puolita kus-
tannukset ja pysy silti pe-
rässä’. Viljan hinta on huo-
no, on tärkeää saada kus-
tannukset pieniksi, Martti-
la tähdentää.

Anna Hämeenaho

SIIKALATVA/PULKKILA 
Pulkkilalaisen Tomi Luo-
nuan voisi sanoa pysyneen 
ikänsä metsän keskellä. 
Metsä on tullut tutuksi jo 
kodinperintönä, mutta sit-
temmin myös metsästyshar-
rastuksen ja erityisesti työn 
myötä.

Luonua mietti armeijan 
jälkeen elämänsä suuntaa 
ja päätyi aluksi rajavarti-
jaksi Lappeenrannan Nui-
jamaalle. Työ vaihtui hetkel-
lisesti puuteollisuuden pa-
riin, kunnes opiskelupaik-
ka avautui toivealalta. 

Metsätalousinsinöörik-
si Luonua valmistui Ähtä-
ristä nelisen vuotta sitten ja 
pääsi suorilta töihin Metsä-
liitolle eli nykyiselle Metsä 
Groupille. Pulkkilaan Luo-
nua palasi lopulta Tervon, 
Viitasaaren ja Tikkakosken 
kautta.

Syy kotiinpaluuseen oli 
sopiva työpaikka Keitele 
Forest Oy:llä. Luonua päätti 
tarttua mahdollisuuteen, jo-
ka houkutteli myös pulkki-
lalaislähtöistä tyttöystävää 
Marjaana Hankosta.

– Meillä on avopuolison 
kanssa ollut molemmilla ha-
lu päästä takaisin juurilleen. 
Kun sopiva työtehtävä au-
kesi, oli päätös aika help-
po, marraskuun alusta Pulk-
kilaan palannut nuorimies 
kertoo.

TOMI LUONUA toimii nyt 
Keitele Forestin hankinta-
esimiehenä, jonka työalu-
eeseen kuuluvat Siikalatvan 
ohella Pyhännän, Haapave-
den, Kärsämäen, Haapajär-
ven ja Nivalan kunnat.

Työ sisältää  pääasias-
sa puunhankintaa, eli puu-
kauppojen tekoa alueen yk-
sityismetsistä. Työhön kuu-
luu myös kuljetuksen sekä 

korjuun ohjaus ja valvon-
ta. 

– Työ on monipuolista. 
Paljon on tietokoneen ää-
ressä oloa ja autolla aja-
mista, mutta myös moni-
puolista luonnossa olemis-
ta. Alueen yksityismetsis-
sä toimiminen on sitä työ-
tä, mitä olen aina ajatellut 
tekeväni. 

KYSYTYIN puulaji vaihtuu 
suhdanteiden mukaan lä-
hinnä männyn ja kuusen vä-
lillä. Tällä hetkellä haetaan 
erityisesti mäntytukkia.

Puun osto painottuu Luo-
nuan mukaan lähinnä tukki-
puun pystykauppaan. Myös 
hankintakauppaa tehdään, 
mikäli metsänomistaja tah-
too tehdä itse omat pinonsa 
valmiiksi tienvarteen. 

Joskus leimikot on teh-
ty jo valmiiksi, mutta usein 
metsänomistaja tulee sano-
maan, että hänen metsäs-
tään pitäisi löytää myytä-
vää puuta. 

– Minä käyn silloin arvi-
oimassa puumäärän ja hak-
kuualueen, Luonua toteaa.

HANKINTAESIMIES tekee 
työtään vielä Pulkkilassa 
sijaitsevasta kotitoimistos-
ta käsin. Talven mittaan on 
kuitenkin tarkoitus perus-
taa toimisto alueen kannal-
ta keskeiselle paikalle Kär-
sämäelle.

Asuinpaikka on kuiten-
kin tarkoitus säilyttää Pulk-
kilassa, jossa Tomi toimii 
myös Pulkkilan Erän sih-
teerinä. Avopuoliso lopette-
lee vielä opintojaan Jyväs-
kylässä, mutta hänkin elät-
telee toivetta löytää alansa 
töitä kotiseudulta.

– Vaikka on useamman 
kunnan nähnyt, oli muka-
va palata Pulkkilaan ja Sii-
kalatvalle takaisin poissa-
olovuosien jälkeen.

Tomi Luonua palvelee nyt kotiseutunsa metsänomista-
jia KeiteleForestin uutena hankintaesimiehenä.

Puukauppa 
toi takaisin 
Pulkkilaan

KUVA: ANNA HÄMEENAHO

Kirsi Junttila

SIIKALATVA/KESTILÄ Auringosta läm-
pöä ottava Viljakas-kuivuri toi keksi-
jälleen ja kehittäjälleen, kestiläläisel-
le Jorma Marttilalle valtakunnallisen 
Energiaoivallus-palkinnon. Palkin-
to ojennettiin hänelle Energia 2014 -
messuilla Tampereella.

Palkinto on antanut uskottavuut-
ta sekä kuivurille että Marttilalle it-
selleen.

– Nyt alkaa uskoa itsekin tähän. No, 
on uskoa ollut, olenhan käyttänyt ra-
haa ja viiden vuoden syksyt kuivuriin, 
mies naurahtaa.

Prototyypin kehittäminen alkoi, kun 
Marttila halusi parantaa kylmäilma-

kuivurin kuivaustehoa ja pitää kustan-
nukset kurissa. Proton kehittelemiseen 
Marttila sai seutukunnallista hankera-
haa, Keksintösäätiöltä tuli apua mark-
kinointiselvitykseen ja tuotekehittelyn 
viimeistelyyn. Pilotin rakentamiseen 
vielä tuli seutukunnallista EU-hanke-
rahoitusta.

KUIVURIN rakentamiseen Marttila 
on löytänyt osaamista Siikajokivar-
resta. Seinäelementtien valmistaja on 
vielä hakusassa. Viljan puhdistustek-
niikka on rakentanut kestiläläinen Jor-
ma Pääkkö, hydrauliikkakuljettimen 
Jyrki Riikonen Kestilästä sekä sähkö-
töistä, automatiikasta ja ohjelmoin-
nista on vastannut siikajokinen Las-

se Laukka.
– Lassen osa on olennainen, että saa-

tiin automaatiotekniikka toimimaan, 
Marttila kiittää.

Kuivurin pohjapinta-ala on 35 ne-
liömetriä. Se tarvitsee 5x10 metrisen 
tilan, joka on 4 metriä korkea. Se voi-
daan myös helposti purkaa ja siirtää 
toiseen paikkaan. Kuivuri on suunni-
teltu sarjatuotantoon soveltuvaksi. En-
si syksyksi Marttilan tavoite on raken-
taa muutama uusi Viljakas-kuivuri. 

VUODEN energiaoivallus -kilpailu jär-
jestetään joka toinen vuosi. Järjestäji-
nä ovat Expomark Oy ja Energiafoo-
rumi ry. Tänä vuonna kilpailuun osal-
listui yli 38 henkilöä tai yritystä.

Kuivuri toi palkinnon

Aurinkokuivu-
ri auttaa paranta-
maan tilan omava-
raisuusastetta. Öl-
jyriippuvuus vähe-
nee ja siten kus-
tannukset alene-
vat.

Jorma Marttila ja Aaro 
Kanniala tutkivat kuivu-
rin sydäntä, seularuuvia 
ja esipuhdistinta. Martti-
lan selän takana olevassa 
säkissä ovat syksyn viljas-
ta erotetut roskat ja rikan-
siemenet. KUVAT: KIRSI JUNTTILA

 niikalla ja auringolla

Automatiikassa on Viljakas-kuivurin hienous. Jorma 
Marttila on erittäin tyytyväinen Lasse Laukan rakenta-
maan tekniikkaan ja ohjelmistoon.
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