
22 vuotta kaivurikauppojen välillä

Uusi Doosan DX380LC-5 LM-Suomiset Oy:n projekteihin

Eurajokelainen maanrakennustöitä tekevä LM-Suomiset Oy hankki uu-
simman kaivukoneensa FinnMetko 2016 tapahtumasta RealMachineryn 
osastolta. – Nämä kaupat tapahtuivat todellakin ihan ex tempore, ilman 
etukäteissopimuksia. Osastolla oleva kone vastasi täydellisesti tarvettam-
me ja kaupat käteltiin pikaisesti, kertoo konehankinnasta vastannut LM 
Suomiset Oy:n toimitusjohtaja Markku Suominen.

– Ensin ajatuksena oli hankkia 
käytetty kone, koska tarve tuli 
melko nopeasti eteen. Markki-
noilta ei kuitenkaan löytynyt kaik-
kia toiveitamme täyttävää konetta. 
Finn-Metko tapahtuman aluetta 
kiersin jo rakentamisen aikana, jol-
loin olin keskusteluissa Uusi-Mart-
tilan Mikon kanssa ja tiedustelin 
käytettyjä koneita, joista ei kuiten-
kaan löytynyt sopivaa. Mikko tar-
josi tätä osastolla olevaa Doosania, 
josta löytyi lähes täydellisesti kaik-
ki tarvitsemamme, Markku jatkaa.

Uusi Doosan täytti LM-Suomi-
set Oy:n tarpeen ja kaupat käteltiin 

messuilla lauantaina. Sunnuntai-
na messujen päätteeksi kone mat-
kasi Raumalle ja oli töissä jo maa-
nantaina.

Sattumalla sormet pelissä
– Joskus asiat vain menevät kuin 
elokuvissa. Sattumoisin koneen 
mukana oli myös TS:n luiska-
kauha, jonka hankinta olisi joka 
tapauksessa ollut edessä. Meille ei 
olisi kenenkään muun kauha käy-
nytkään, Suominen painottaa.

– Myös toinen sattuma on mu-
kana kaupanteossa: olen nyt osta-
nut Uusi-Marttilalta kaksi kaivu-

konetta, joista ensimmäisen ostin 
häneltä vuonna 1994 ollessani 14 
vuotias. Kyseinen Åkerman H3B 
oli ensimmäinen kone, jonka Mik-
ko myi ja minulle ensimmäinen 
jonka ostin.

Nopeasti töihin
Uuteen Doosaniin lisättiin vain 
muutama työvalo LM-Suomisten 
työmaatarpeita silmällä pitäen sekä 
3D-mittalaitteet. 

– Kone oli poikkeuksellisen 
nopeasti käytössä ja työkunnos-
sa. Doosan on osoittautunut erit-
täin hyväksi työkoneeksi jo ly-
hyen tutustumisen perusteella. 
Kuski on kehunut tämän koneen 
kanssa sinuiksi pääsemisen help-
poutta. Heti ohjaamoon istumisen 
jälkeen tuntuu kaikki itsestään sel-
vältä. Uusi hydrauliikka on todel-
la maineensa veroinen: tasaiset ja 
pehmeät liikkeet antavat konekus-
kille hyvän tuntuman, vaikka ve-
siputken etsimiseen, jos sellainen 
tarve tulee.

Luotettava peli
– Olen varsin yllättynyt koneen 
luotettavuudesta heti lähtöruudusta 
alkaen. Nyt alkaa olla ensimmäi-
sen huollon hetki, kun koneella on 
ilman ensimmäistäkään ongelmaa 
tehty 250 tuntia töitä. Näin pitäisi 
hommien aina toimia. Uusi Doo-
san on ollut sellaisessa työssä, jo-
hon ei lyhytkään seisokki sovi, eli 
täyttämässä viittä kuljettavaa ajo-
neuvoa louheella, Markku Suomi-
nen kehuu tulokasta.

Uudella Doosanilla on nyt takanaan ensimmäiset 250 työtuntia ilman en-
simmäistäkään katkosta töissä. – Näin pitäisi kaikkien koneiden aina toi-
mia. Myös käyttöönotto oli hurjan helppoa. Vaikka kone on meille merkil-
tään uusi, niin kuski kommentoi sen sopivan heti käteen ja hydrauliikka on 
erinomaisen pehmeä ja tarkka, summaa LM-Suomiset Oy:n toimitusjohtaja 
Markku Suominen kokemuksia uutuudesta.



Edistyksellinen yritys
Yritys otti ensimmäiset askeleet 
Markun ollessa vasta 14 vuoti-
as. Silloin Lasse-isä kuljetti lave-
tilla pojan Åkermania työmaiden 
välillä, ennen kuin Markku sai 
traktorikortin. Markku kävi kou-
lut loppuun, joka huipentui yhdys-
kuntatekniikkainsinööriksi valmis-
tumiseen vuonna 2004. Koko ajan 
Markku teki töitä opiskelun ohella 
ja kehitti käytännön osaamistaan. 
Aluksi pääasiallisia töitä löytyi ki-
vetysten tekemisestä ja kaivuista.

Toden teolla LM-Suomiset Oy 
on aloittanut toimintansa vuonna 
2004, jolloin ensimmäinen uusi 

kaivukone hankittiin. Tällä het-
kellä yrityksessä työskentelee 20 
henkilöä ja konekantaan kuuluu 
10 kaivukonetta, 4 dumpperia, 3 
yhdistelmäautoa, 2 poravaunua, 2 
nuppiautoa ja tiehöylä.

– Haluan meidän profiloituvan 
maanrakennuksen edelläkävijäksi. 
Tähän olemme tähdänneet suun-
nitelmallisella toiminnalla muut-
taa kaikki muutettavissa olevat työt 
automaattisesti ohjatuiksi. Meillä 
on 3D-laitteistot kaikissa koneis-
sa joihin ne ovat saatavilla. Viime 
kesänä saimme ISO 9001 ja 14001 
sertifikaatit, eli toimintamme on 
tutkitusti standardien mukaista. 

Projektit 
kokonaistoimituksina

LM-Suomiset Oy tekee maaraken-
nusprojektit alusta loppuun omalla 
porukalla murskausta ja seulontaa 
lukuun ottamatta.

– Lasse isälläni on ylipanostajan 
lupakirjat, eli hoidamme projekteis-
sa myös räjäytystyöt oman henkilö-
kunnan voimin. Tällä hetkellä meil-
lä on neljä työmaata käynnissä, joista 
suurimpana tämä Rauman Laka-
rin teollisuusalueen 2-vaiheen ra-
kentaminen. Kokoluokaltaan tämä 
on suuri projekti, kun pelkkä lou-
hintamäärä alueella oli reilut 60 000 
m3, Markku Suominen summaa.
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