
ARTIKKELI  
 

1 
 

MPH Tasausruuvi 
JUSSI TUOHINO, TUOHINON TILA 

Metallipalvelu Hartikainen Oy 
83900 JUUKA 

http://mph-products.com 
 

Asiakkaan kokemuksia MPH Tasausruuvista 

 

Kuva 1. Teppo Holopainen, Jussi Tuohino ja MPH Tasausruuvi. 

Kempeleläinen Jussi Tuohino on monialayrittäjä, joka on ehtinyt toimia yrittäjänä 
monessa yrityksessä. Ehtivä mies on harrastanut lumilautailua maajoukkuetasolla. 
Jussin epäonneksi mopokolari esti kilpailuhaaveet ja tästä alkoihin hänen yrittäjäura. 
Ensimmäinen traktori tuli hankittua jo teini-iässä tyyppillisen yrittäjähengen mukaan. 

Tuohinon tila on sukutila, jota hoitaa Teppo Holopainen. Viljelyalaa on 350 
peltohehtaaria, joihin on tehty pääasiallisesti sarkaojia. Sarkaojat toimivat hyvin 
rautapitoisilla pelloilla sekä silloinkin kun maa on jäässä, mutta ojat vaativat hoitoa ja 
umpeenkasvu täytyy poistaa. 

Jussin mielestä riittävän leveät ja pitkät sarat huomioiden nykykoneiden työleveydet 
toimivat hienosti – tämä seikka on ollut MPH Tasauslanan suunnitteluperuste. Jussi ja 
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Teppo ovat yhdessä tuumin havainneet, että sopivilla peltojen kallistuksilla ja toimivilla 
ojilla saadaan hyvä sato aikaiseksi sateisillakin kesillä. 

Puhdistetuista ojista tulee normaalisti paljon maata, mitkä täytyy tasoittaa 
tehokkaasti. Teppo ja Jussi ovat todenneet, että MPH Tasausruuvi tasoittaa ojamaat 
pellolle todella nopeasti ja yksi ajokerta on riittävä. ”Ojamaan märkyys ei haittaa, 
materiaali tasoittuu MPH Tasausruuvilla tehokkaasti. Lisäksi leveällä tasausruuvilla 
traktoria ei tarvinnut ajaa ojan pientareella, jolloin ojan muoto pysyi 
muuttumattomana”, toteaa Teppo Holopainen. 

 

Kuva 2. Tasoitettu ojamaa MPH Tasausruuvilla. 

Teppo on käyttänyt MPH Tasausruuvia muissakin töissä, mm. peltomaiden 
tasauksessa. Vaikka Tepolla ja Jussilla on MPH Lana 5.3, MPH Tasausruuvia tarvitaan 
etenkin silloin kun tasattavassa maa-aineksessa on ollut mukana mättäitä, kantoja ja 
raskaampaa maa-ainesta. Tasausruuvin pyörivä ruuvi siirtää kaikenlaisen maa-aineksen 
vaikka se olisi märkää, raskasta ja turpeista. Joskus MPH Tasausruuvi on ollut ainoa 
työkalu pinta-maan tasoittamiseen. 

Jussi on havainnut, että peltojen kierrättäminen eli niiden vuorokäyttö tuottaa 
tehokkaamman viljelytuloksen. Jotta peltoja voisi vuoroviljellä tehokkaasti, niiden 
valmisteluun menee aikaa. ”MPH Tasausruuvin käyttö on auttanut meitä peltojen 
valmistelutöissä todella paljon”, toteaa Jussi Tuohino, monialayrittäjä Kempeleestä. 
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Kuva 3. Jussi Tuohino,  Teppo Holopainen ja MPH Tasausruuvi – muokkaustyöt 

alkamassa. 

 

Metallipalvelu Hartikainen Oy (MPH Tuotteet) 


