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Pohjois-Pohjanmaalla 
Muhoksen kunnassa 
toimiva Innosteel on 
syntynyt samoista läh-

tökohdista, kuten moni muu-
kin työkonevalmistaja: Kun ole-
massa olevaa työkonetta on pi-
tänyt kehittää ja jalostaa lisää, 
niin siitä on syntynyt idea tuot-
teen kaupallistamiseksi.

Näin kävi pari vuotta sitten 
myös Ville Leinoselle, joka te-
ki talvikunnossapitosopimuk-
sen Vaalan kunnan tytäryhti-
ön kanssa ja niinhän siinä kävi, 
kuten vanha viisaus sanoo, että 
työ tekijäänsä opettaa.

–Huomasin aika nopeasti, jot-
ta nykyiset lumiaurat ovat aivan 
liian painavia pikkutraktoreille 
ja pyöräkoneille ja että yhdessä 
aurassa on yhdet hyvät puolen-
sa ja toisessa taas toiset ominai-
suudet. Näiden yhdistelmästä 
alkoi hahmottua oma työkone.

Ville Leinonen kävi Vaalas-
sa asiaansa vihkiytyneen tuo-
tesuunnittelijan luona ja hän 
innostui Villen ideasta ja lähti 
muokkaamaan ideaa. Hän tuu-
masi, että nyt löytyi sellainen 
tuote, jota kannattaa ehdotto-
masti lähteä suunnittelemaan 
ja tuotteistamaan.

Innovaation ympärille syntyi 
Innosteel Oy, jonka myynnistä 
vastaa Ville Leinonen ja toimi-
tusjohtajana toimii Petri Korva.

Proto yllätti

–Ensimmäinen nollasarjan 
kone kun saatiin hallista ulos, 
niin lähdettiin testaamaan 
puskemalla sitä isolla trak-
torilla lumikasaan ja kääntä-
mällä ääriasennosta toiseen. 
Kun ei saatu auraa rikottua 
edes soraläjään pukkaamalla, 
se vakuutti suunnittelutyön 

onnistumisesta, muistelee Petri 
Korva nyt jälkijättöisesti.

Hänen mukaansa auran laaja 
säädeltävyys vähentää oleellisesti 
lumityön tekemisen tarvetta kä-
sin. Esimerkiksi hallitiloja pää-
see puhdistamaan aivan nosto-
ovien vierestä samoin kuin ker-
ros- ja rivitalojen ovien vierustat 
voi nuolaista puhtaaksi.

–Aura ei käänny rungosta, ei-
kä se heitä tai vyörytä lunta pal-
joa, vaan on enemmänkin koko-
ava aura. Parhaimmillaan se on 
piha- ja parkkialueiden sekä ku-
jien puhtaanapidossa. Sillä saa-
daan puhdistettua tarkkuutta vaa-
tivien kohteiden, kuten autojen 
ympäristöt ja kiveyksien reunat 
mahdollisimman ketterästi.

Siivet supussa aura ei ole ajo-
konetta leveämpi, joten se mah-
tuu hyvin kulkemaan ahtaissa 
porttikongeissa ja autojen välis-
tä. Kyse on myös liikenneturval-
lisuudesta, miehet korostavat.

Auran siipien korkeus ja etu-
lipan muoto on ajateltu siten, et-
tä hyvä näkyvyys ohjaamoon säi-
lyy koko ajan käyttipä auraa sit-
ten keräävänä, kärkiaurana tai 
puskuaurana.

–Ollaan pyritty optimoimaan 
korkeus, leveys ja paino siten, 
että se olisi markkinoiden tehok-
kain ja näppärin käyttää, Ville Lei-
nonen kiteyttää. Ajattelu ulottui 
myös standardiosien käyttämi-
seen, perusterän pitää löytyä jo-
ka kylältä, ettei tarvitse mittati-
lausteriä tekemään. Sama pätee 
myös hydrauliikan osiin.

Perusteränä voidaan käyttää 
verkkoterää tai haluttaessa ham-
mas- tai tappiterää, mitä vain kun-
nossapitoluokituksesssa maini-
taan. Auran levitettävissä siivis-
sä on kelluvat polyuretaaniterät, 
jotka väistävät hyvin kiveyksien 
reunat ja kaivonkannet.

Innosteel on uusi auravalmistaja, joka puskee nyt voimalla kiinteistönhuollon talvikunnossapitokaluston 
merkkituotteeksi. Avainsanoina ovat laaja säädettävyys, muunneltavuus ja keveys suhteessa työleveyteen.
VESA JÄÄSKELÄINEN

Päätyläpissä on myös tarvitta-
vat varolaitteet, jotka saa murto-
pulttien ja varoventtiiilien ohella 
haluttaessa myös paineakulla toi-
mivana. Metalliosat tulevat suo-
malaisilta alihankkijoilta ja ko-
koonpano tehdään itse.

–Kaikki tuotteet voidaan val-
mistaa asiakaskohtaisesti, jol-
loin ohjausjärjestelmät, sovit-
teet ja kiinnikkeet saadaan rää-
tälöityä toiveiden mukaisesti. Au-
ra voidaan haluttaessa maalata 
esimerkiksi yrityksen väreihin, 
Petri Korva sanoo.

Kaksi mallia

Toistaiseksi Innosteelin mallis-
tossa on kaksi lumiauraa. Pienem-

Kokoava lumiauraKokoava lumiaura
män mallin nimi on 130X3 ja sen 
työleveys on 130-380 cm ja paino 
400 kg. Aura sopii maksimissaan 
2500-3000 kilon painoiselle pien-
kuormaajalle tai traktorille.

Isomman mallin nimi on 190X3 
ja sen työleveys on 170-520 cm ja 
paino 800 kg. Aura soveltuu ai-
na 6000 kilon painoiselle pyörä-
koneelle tai traktorille saakka.

Molemmissa malleissa levitys 
sekä sivusiipien kääntö tapahtuu 
hydraulisylintereillä ja aurat voi-
daan varustaa halutuilla lisäosil-
la. 130X3 mallin arvonlisäverot-
tomat hinnat alkavat 8900 euros-
ta ja 190X3 mallin 13500 eurosta. 
Lisätietoja tuotteista löytyy sivul-
ta www.innosteel.fi.

 Innosteelin uusin malli oli esillä FinnMETKOssa.

 190X3 on työleveydeltään 190-270 cm.

Mallisarjan pienin 130X3.

Auran painopiste on 
alhaalla ja rakenne lähellä 
kiinnityskohtaa.
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