
Sataterästä 
DAFilla

Siltanostureita valmistava Satateräs Oy sai alkuvuodesta käyt-
töönsä uuden DAF CF 370 -kuorma-auton. Teollisuusyrityksen 
omassa käytössä olevan auton kuormat, käyttö ja hankinta poik-
keavat usein kuorma-autoilijoiden vastaavista tottumuksista. 

DAF CF 370 - SATATERÄS OY

KULJETUSKALUSTO
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Satateräs Oy:n toi-
mitusjohtaja Juha 
Paukkunen kertoo 
päätyneensä  
DAFiin sen hankin-
nan helppouden 
sekä merkin kan-
sainvälisen hyvän 
maineen vuoksi.

Kuorma-autoja hankitaan 
pääsääntäisesti kuljetta-
maan tavaraa. Suurin osa 
kuorma-autoja hankkivista 
yrityksistä on nimenomaan 

kuljetusyrityksiä, jotka ovat kuljetusalan 
ammattilaisia ja tuntevat alansa usein 
jopa hyvinkin tarkkaan eri toimijoineen. 
Vastaavasti aivan muuhun kuin kuljetus-
toimintaan keskittynyt yrityskin saattaa 
tarvita kuljetuskalustoa omien tuottei-
densa kuljetuksiin. Konepajatoimintaa 
harjoittava Satateräs Oy on yksi tällai-
nen yritys. Toimitusjohtaja Juha Pauk-
kunen kertoo, että heillä on jatkuvaa tar-
vetta omien tuotteiden ja komponenttien 
kuljetuksille, mutta ei kuitenkaan niin 
paljoa, että se työllistäisi minkään kulje-
tusliikkeen autoa täyspäiväisesti. Ongel-
ma tulisikin juuri siinä, olisiko sopimus-
autoilijan auto käytettävissä juuri silloin 
kuin kuljetusta tarvitaan. Tarve kuljetuk-
selle saattaa tulla kesken päivän tai seu-
raavalle päivälle toiselle puolelle Suomea 
edellisenä iltana. Paukkusen mielestä on 
jopa ymmärrettävää, ettei moni autoilija 
taivu moiseen palveluun. 

Siikaisten sijainti Pohjois-Satakun-
nassa, 60 kilometriä Porista pohjoiseen, 
vaikuttaa myös kuljetuspalveluiden tar-
jontaan. Tosin raskaammat kuljetukset, 
jotka usein Satateräkseltä lähtiessä ovat 
jo erikoiskuljetusten mitoissa, hoidetaan 
yhteistyökumppanien toimesta. Kyseiset 
erikoiskuljetukset ovat paremmin suun-
niteltavissa, koska ne tiedetään viikkoja 
ja joskus jopa kuukausia aiemmin. 

»Oma auto on aina siellä 
missä sen tarvitsee 

olla, lyhyelläkin varoitusajalla 
asiakkaitamme palvelemassa.

Pitkä ja matala. 
Auto suunniteltu 
mitoituksensa ja 
päällirakenteensa 
osalta juuri tähän 
ajotehtävään.



Siltanosturit. Satatereäs Oy on siltanos-
tureita valmistava ja sunnitteleva yritys. 
Henkilöstöä on kaikkiaan 42. Se on har-
voja kotimaisia alan toimijoita, joka on 
keskittynyt juuri siltanostureiden valmis-
tukseen. Lisäksi tuotevalikoimaan kuu-
luvat erilaiset nostoapuvälineet sekä eri 
laitteisiin tarkoitetut henkilökorit joil-
la toiminta itse asiassa alkoikin vuonna 
1975. Päätuoteryhmän eli siltanosturei-
den markkinat ovat käytännön syistä ra-
joittuneet pääasiassa Suomeen. Suurem-
mat siltanosturit ovat sen verran pitkiä, 
että ne täyttävät helposti erikoiskuljetus-
ten tunnusmerkit ja niiden kuljettaminen 
ulkomaille on kallista. Myös jälkimark-
kinoinnin järjestäminen ulkomaille on 
työlästä. Joitakin nostureita on Suomen 
lisäksi toimitettu kuitenkin Ruotsiin.  

Useimmiten siltanostureita toimitetaan 
konepajoille, konekorjaamoille, taloteh-
taille sekä vaikkapa betonielementtiteol-
lisuuden tarpeisiin. Käyttökohteita, jois-
sa nosturilla tarvitsee nostaa ja kuljettaa 
halleissa raskaita taakkoja, on lukuisia. 
Suurin osa Satateräs Oy:n valmistamis-

ta siltanostureista on Paukkusen mukaan 
alle 50-tonnisia, mutta myös suurempia 
nostureita on valmistettu vuosien varrel-
la. Jokainen siltanosturi on valmistettu 
mittatilaustyönä ja on siltä osin yksilö. 

Matala ja pitkä. Omaa kuljetuskalus-
toa tässä kokoluokassa Satateräs on käyt-
tänyt vuosikymmenten ajan. Edellinen 
auto oli Iveco, joka toimi hyvin, mutta 
iän ja kilometrien karttuessa se vaihdet-
tiin uuteen. Juha Paukkunen toteaa, että 
omalla kuljetuskalustolla yritys pystyy 
palvelemaan asiakkaita joustavasti. Täl-
laisia tilanteita ovat esimerkiksi varaosien 
toimitukset vanhempiin siltanostureihin. 
Jossain saattaa koko tuotantolaitoksen 
toiminta olla pysähdyksissä jos nosturi 
ei toimi. Oma auto saadaan tien päälle 
heti toimittamaan tarvittavat osat siihen 
mennessä kun huoltoporukkakin on pai-
kalla. Siltanosturit ovat pitkäikäisiä lait-
teita, vanhojenkin nostureiden kunnos-
sapito kuuluu valmistajan toimintaan. 

Varustuksensa osalta uusi auto on var-
sin yksinkertainen. Muutama käytön 

kannalta oleellinen seikka on kuiten-
kin ohjannut auton varustelua. Pituus ja 
mataluus ovat ominaisuuksia jotka ovat 
olleet auton hankinnassa ja suunnitte-
lussa hallitsevassa asemassa. Ominaisuu-
det mahdollistavat auton käyttämisen 
12-metristen siltanostureiden palkkien 
kuljettamiseen asiakkaille omalla kalus-
tolla muiden kuljetusten lisäksi. Päällira-
kenteena oleva Auto Mäkisen valmistama 
9,5-metrinen lava on varustettu etuser-
missä olevalla pankolla sekä mahdolli-
suudella asentaa vastaavanlainen pank-
ko myös taakse. Pankoilla lastauskorkeus 
on 3,1 metrissä ja näin voidaan lastata 
12-metrinen palkki. 

Mukava auto tien päällä. Kuten jo alus-
sa tuli ilmi, ei Satateräs ole kuljetusliike 
vaan konepaja joka tarvitsee kuljetuska-
lustoaan omien tuotteidensa kuljetuksiin 
omille asiakkailleen. Kuljetuskaluston 
hankintaan suhtaudutaan siksi hieman 
toisella ajatuksella kuin monessa kuljetus-
liikkeessä, joissa auto on keskeisemmäs-
sä asemassa toimintaa. Kuljetuskaluston 

Lavan lastauskor-
keus ei ole niin 
oleellinen kuin 
pankoille lastaa-
miskorkeus, joka 
on saatu matalil-
la renkailla ja ma-
talalla ohjaamolla 
3,1 metrin tasolle.

»Autolla pystytään kuljettamaan maksimissaan 
12-metristä siltanosturin palkkia.

DAF CF 370



Etupankko on kiinteäosa etusermiä. Takapankko asennetaan 
tarvittaessa paikoilleen lavalle, jolloin autolla voidaan kuljet-
taa 12-metristä siltanosturipalkkia.

Jarmo Huhta-
nen on ehti-
nyt muutamas-
sa kuukaudessa 
kiertää Suomea 
jo ristiin rastiin 
tuoreella DA-
Filla. Ensikoke-
mukset merkis-
tä ovat olleet 
positiiviset.

hankinnassa Paukkunen kertoo päätyneen-
sä tuotteeseen joka oli hänelle helpoin. Hän 
sai OP-Truck Oy:ltä kaiken saman katon 
alta. Myös jälkimarkkinoinnin osalta voi 
kääntyä saman osoitteen puoleen. Auton 
ja päällirakenteen hankkiminen sieltä oli 
siis kaikin puolin helppoa. DAF oli sinän-
sä vähemmän tunnettu merkki, mutta tie-
to sen kansainvälisestä menestyksestä vah-
visti uskoa siihen. Ensikokemukset autosta 
ovat olleet hyvät. 

Juha Paukkunen kertoo, että kun selvisi, 
kuka heille auton toimittaa, hän pyysi kul-
jettajaa kertomaan myyjälle mitä autossa 
tulisi olla. Näin päädyttiin tähän kyseiseen 
autoon ja varustukseen. Kuljettaja Jarmo 
Huhtanen kertoo, että varustusta täyden-
nettiin alkuperäiseen tarjoukseen verraten 
vain vähän – jääkaappi tuli vuoteen alle ja 
ulkopuolelle lisättiin ylileveän kuljetuksen 
valot sekä varoitusledvilkut. Autoa hän pi-
tää ajettavuudeltaan hyvänä ja hiljaisena sekä 
muutenkin toimivana työkaluna. Kolmessa 
kuukaudessa on mittariin ehtinyt tulla rei-
lut parikymmentä tuhatta, mutta silti Suo-
mea on ehditty kiertämään varsin laajasti. 


