KAIKKI TYÖKONEISTA

Näytöltä voi seurata kaikkia koneen tapahtumia, niin polttoaineen kulutusta kuin huoltoväliäkin.

Maanrakennus Unto Viitanen Oy on hankkinut kalustoonsa
vuokrakäyttöön HeatWork MY35-roudansulatusvaunun.

Unto Viitanen asettui kuvaan uuden Lännen 8600K koneen äärelle Lännen Tractorsin Ari Keinumäen kanssa. – Tästä koneesta
tehtiin punainen. On tyylikästä, kun koneessa on sopivassa suhteessa mustiakin osia, kertoo Viitanen.

Lännen 8600K ohjaamo on tilava, hiljainen ja sieltä on hyvä
näkyvyys ympäristöön. Työtä helpottaa uusi kyynärnojaan sijoitettu ohjainpaneeli, johon on ergonomisesti sijoitettu koneen tärkeimpien toimintojen hallintaan tarvittavat kytkimet.

Mansen Mörinäillä Lännen Tractorsin valikoimaan
pääsee tutustumaan Lännen uudessa toimipisteessä osoitteessa Keskuojankatu 13, Tampere, jossa
vietetään samalla avajaisia. Paikalla on myös Maanrakennus Unto Viitanen Oy:n uusi Lännen 8600 K.

K IRSI A LA- P AAVOLA

Maanrakennus Unto Viitanen Oy – Länkkärillä vuode

sta 1995

ALKUVUODESTA 2017 Maanrakennus Unto Viitanen Oy Ruoveden Mustajärveltä investoi
uuteen Lännen 8600K koneeseen. Nyt hankittu, ensimmäinen
Suomeen
toimitettu
8600K, on yrityksen seitsemän Länkkäri.

lutuksia, mutta toki muitakin
koulutuksia meillä on, kuten
ammattipätevyyskoulutuksia,
lisää Viitanen. Koulutustilaisuuksia järjestetään tilauksien
mukaan, vaikka työmaalla, jos
tarvetta on, lisää Viitanen.
– Ja kaluston kasvusta puheenollen, muutaman vuoden
olemme tehneet myös sulatushommia. Hankimme kalustoomme HeatWork MY35-roudansulatusvaunun
voidaksemme palvella asiakkaitam-

Vuodesta 1995
– Isä ajoi kaivinkonetta ja siitä
se ajatus itselläkin lähti, kun
tuli kuljettua isän mukana, ker-

too Unto Viitanen hymyillen.
Työt maanrakennusalalla oli
siten tullut vuosien myötä jo
tutuiksi ennen ensimmäisen
oman koneen hankintaa. –
Aloitin maanrakennustyöt ensimmäisellä omalla koneella
vuonna 1995, Länkkärillä tietenkin. Ensimmäisen oman
koneen merkkikin oli jo hankittaessa ihan selvä, hymyilee
Viitanen. Vuosien varrella yritys on tehnyt monipuolisesti
töitä niin maanrakennuksen

kuin telekaapeloinnin parissa.
Nykyisin töitä tehdään pääosin telekaapeloinnin saralla. Yrityksemme nykyinen päätoimiala on ollut vuodesta 2000
alkaen telekaapelointi, mutta
otamme mielellään vastaan
myös muita maanrakennusurakoita, lisää Viitanen.

Monipuolista
kalustoa ja kasvua
Nyt töihin päässyt Lännen

8600K on Unto Viitasen seitsemäs Länkkäri. – Tälläkään
kertaa en edes harkinnut muita merkkejä. Ihan ykkösasiana
pidän koneen liikkuvuutta, niin
työmaalla kuin työmaalta toisellekin. Sitten hyviä puolia
tietysti myös käyttöaste, ympärivuotisuus, monitoimisuus,
tehokkuus ja luotettavuus.
Nämä seikat nyt alkuun mainittuna, kertoo Viitanen.
Lännen lisäksi yrityksen kalusto on viime vuosina laajen-

tunut, joten maanrakennustöitä pystytään hoitamaan entistä monipuolisemmin. Esimerkiksi kaapeliauraukseen yritykseltä löytyy isompaa kalustoa ja jonkin verran yritys hoitaa myös teidenkunnossapitoa. Töitä tehdään ympäri Pirkanmaa ja tällä hetkellä työntekijöitä on noin 13 (talvisin
töitä tehdään vähän pienemmällä väkimäärällä) ja käytössä 8 konetta. – Eihän minulla
niin kovat kasvuntavoitteet ole

ollut, mutta kun molemmat
poikamme, Santeri ja Samuli,
ovat asiasta innostuneet, niin
täytyy yrittää pysyä vauhdissa
mukana, hymyilee Viitanen ja
lisää, että myös tyttären mies
on töissä yrityksessä. Maanrakennus Unto Viitanen Oy onkin
kokonaisvaltainen perheyritys. Unton vaimo, Katja on
koulutukseltaan
terveydenhoitaja ja järjestää erilaisia
koulutustilaisuuksia. - Katja
pitää pääasiassa ensiapukou-

me entistäkin paremmin. Pienikokoinen ja kevyt, mahtuu
ahtaisiinkin paikkoihin ja sulattaa 30–80 cm routaa vuorokaudessa. Laite toimitetaan
meiltä työkohteeseen valmiiksi asennettuna ja siellähän se
sitten toimii miehittämättömänä, kertoo Viitanen.
Vaikka muutakin kalustoa
on nyt kasvun myötä hankittu,
kyllä me ollaan Länkkärivetoinen yritys, päättää Viitanen
hymyillen.

