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Lehtisen kalusto Kouvolan seudulta

Suurten nostojen Simo
Lehtisen Simolla on Suomen
suurimmat kuorma-autonosturit. Suvussa on nosteltu lähes 50 vuotta.
Teksti ja kuvat: Jouni Hievanen

K

ouvolan Valkealassa, Teollisuustiellä, on Lehtisen nostokuljetusliikkeillä ja Korpivaaran Nappamachinella
yhteiset toimitilat.
Lehtisen autoissa lukee ovessa Kuusankoski. Siellä olikin aikaisemmat toimitilat, Kiltatiellä, mutta
ne kävivät pieneksi.
Kuusankoski on kuitenkin kotiseutua, joka saa edelleen näkyä autoissa.
- Raskaita autoja meillä on 20, Simo Lehtinen kertoo.
Simon isä Seppo Lehtinen, 79, aloit-

”

ti kuljetusliiketoiminnan 1960-luvulla. Hän
perusti Kuljetusliike Seppo J. Lehtinen
Ky:n vuonna 1974 vaimonsa Thea Lehtisen kanssa. Simo Lehtinen perusti Nosto
ja Kuljetus S. Lehtinen Oy:n vuonna 2006.
Lehtisten kuljetusyritysten toimisto on
hallirakennuksen toisessa kerroksessa.
Simo Lehtinen on Nosto ja Kuljetus S. Lehtisen toimitusjohtaja ja kuljetuspäällikkö,
Jukka Nokkanen ajojärjestelijä ja Kati
Landen hallintojohtaja. Satu Joutjärvi hoitaa Seppo J. Lehtinen Ky:n asioita.
Lehtisen kalusto on perusväriltään harmaata. Sinisiä Volvoja tuli, kun ostettiin Kuljetus
Nokkasen nostoliiketoiminta.
Kouvolan ympäristö on perinteisesti ollut taloudellisesti vilkasta ja onhan se
sitä edelleenkin,
vaikka ta-

Lehtisen kaluston
järein on 10 x 8 Sisu Polar
215-tonnimetrin Fassilla

 R500-Scania,
Nooteboom ja
65-tonnimetrin
Palfinger.
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kaiskuja onkin tullut. Viimeisen kymmenen
vuoden aikana metsäteollisuus on sulkenut
tehtaita. Kouvola oli viime vuonna valtakunnan pahinta muuttotappioseutua.
- Olemme laajentaneet toimintaa ympäri
Suomea, Simo Lehtinen sanoo.
Nyt yksi nostelee Jyväskylässä, Länsimetron
ratavaihteiden asennuksissa Espoossa on pari
autoa. Lehtisen kalusto palvelee maantie- ja
raideinfraa, teollisuutta ja rakennusliikkeitä.
Tämän mahdollistaa monipuolinen nosto- ja
kuljetuskalusto. Joskus projektien keikat saattavat viedä autoja Suomen rajojen ulkopuolelle.
215, 195, 2 x 165, 100, 92, 85, 65. Siinä
on Lehtisen nosturien tonnimetrejä. Eli isoja ovat Simo-sedän nosturit!
- Isoimmat nosturit ovat Fasseja. Hyvin
ovat toimineet. Joka merkillä on hyvät ja
huonot puolensa, Simo Lehtinen kertoo.
”Pienemmästä” päästä löytyy mm. Palfingereita. Nokkaselta tulleissa Volvoissa
on PM-nostureita.

 Simo Lehtinen.

 Esa Virtanen ja Marko Vuono vaihtavat uutta jatkoa Palfingerin puomin päähän.

 Scania ja MB, päämerkit.

 Sinivalkoisia tuli yrityskaupassa. Keskellä on Nappamachinen rautahylly.

Nostot suurenee
Lehtisen kaluston järein on 10 x 8 Sisu
Polar, jonka yllä on 215-tonnimetrinen
Fassi. Sen suurempaa nosturia ei kuorma-auton päältä Suomesta taida löytyä.
Auto otettiin liikenteeseen viime elokuussa.

Rungon vahvistus tehtiin Sisun tehtaalla autonkokoamisen yhteydessä. Nosturin
asennuksen ja vahvan lavarakenteen hoiti alan expertti Tyllis Kokkolasta. Sisu on
osoittautunut notkeaksi kääntyjäksi.
- Tavarat suurenee ja matkat pitenee,
Lehtinen kertoo lainalaisuuden. 
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Talven jälkeen nähdään
koronan vaikutus

 Sisu Polar 10x8 ja
215-tonnimetrinen Fassi.
Kuva: Sisu Auton facebook.

Mahtinosturi syö
Sisun kantavuuden,
mutta kuljetustarpeisiin on perävaunu. Kun kalustossa
on useita järeitä nostureita, yhteisnostoilla saadaan tehtyä isojakin nostoja.
- Kaikkia muita
kuorma-automerkkejä meillä on ollut, muttei DAFia ja
MANia. Mutta älä
laita tätä lehteen,
muuten alkaa myyjät soittelemaan,
Simo Lehtinen naurahtaa.
Päämerkit ovat
Scania ja Mercedes-Benz. Näin on
ollut yrityksen alkuajoista lähtien. Nyt Scania on niskan päällä.
Sisun lisäksi kaksi Mersua on 10 x 8-vetoisia. Lisäksi on yksi 6x6 Mersu rekkaveturi.
- Nyt on testauksessa yksi Mersu-rekkaveturi hydraulisella etuvedolla, Lehtinen kertoo.
Lehtisen kalustossa rekkavetureilla vedetään
mm. neliakselisia lavetteja. Kun vetäjä on 3-akselinen, päästään 58 tonnin kokonaispainoon.
Kun vetäjä on neliakselinen, päästään 62 tonniin. Erikoiskuljetuspainot ovat sitten erikseen.

Pikku-remontteja itse
Lehtisen ja Nappamachinen yhteisissä tilois26 AJOLINJA

 Simo Villikka,
Lehtisen kuljettaja
hänkin.

sa on Lehtisellä yksi
läpiajettava hallipaikka.
- Olisi hyvä olla
sellainen remonttimies, jolla ei ole
rekkakorttia. Jos on
rekkakortti, mies on
aina ajossa, Simo
Lehtinen tuumaa.
Pikkuhommat tehdään itse, isommat
autoon liittyvät hommat merkkiliikkeissä. Huolto- ja korjaussopimuksia ei ole.
Nappamachine seinän takana auttaa
nosturiongelmissa.
- Moottoriöljynvaihdot teetän merkkiliikkeessä. Ei viitsi omaa porukkaa niillä enää
kuormittaa, Lehtinen sanoo.

”Piha täynnä autoja”
Simo Lehtisellä on selvä näkemys menestykseen. Se on oikean kaluston lisäksi hyvä
henkilökunta. Tästä on hyvä esimerkki: Viikolla 9 piti jatkaa yhtä työmaata, mutta kun
 Tässäkö jo kiskoja Porvoo-Kouvola

itäradalle? Ei nyt ihan vielä…
Kuva: Marko Vuonon facebook.
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 Lehtisellä otetaan käyttöön oma AdBlue-tankkausjärjestelmä kuljettajien Jukka
”Kalle” Lindqvistin ja Timo Eklöfin toimesta. Tulee halvemmaksi, kun tankkaus Suo18.2.2020
menojan Shellillä (3 euroa litra).

 Porukan korkein on suurhyttinen Renault Premium.

asiakkaalle tuttu nosturiautonkuljettaja oli
silloin lomalla, asiakas halusi siirtää viikolla aloitusta.
Sitten haastattelun katkaisee taas puhelu.
”Onko kiireitä?” asiakas kysyy.
” Piha täynnä autoja” Simo vastaa (puolet seisoo).
Seuraavaksi päiväksi järjestyy nosturiauto soodakattila viitosen luo. Mutta kun leskenlehdet alkavat nousta sulavan roudan
maasta, alkavat kiireet. ”Eioota” ei kuiten-

kaan koskaan myydä, tarvittaessa käytetään
apuna yhteistyökumppaneiden kalustoa.
- Ei tässä montaa päivää eletä eteenpäin,
kuljetusyrittäjä tuumaa.
Toki monet projektit antavat töitä pidemmällä aikajänteellä.
- Talven jälkeen nähdään, mihin ollaan
menossa, yrittäjä arvioi koronan vaikutusta.
Eli alkaako uusia projekteja ja miten maailmantalous heijastuu kotimaahan. ●
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