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Kohmansalon Metsäkuljetus Oy Vuoden Yritys 2021 Leppävirralla
Leppävirran Vuoden Yritys –palkinto on myönnetty Kohmansalon Metsäkuljetus Oy:lle. Yritys sai alkunsa
yhden miehen ja hevosen työparista. Sivutoiminen metsätyö hevosella ja myöhemmin maataloustraktorilla
muuttui yrittäjyydeksi, kun pitkän linjan metsäammattilainen Paavo Hiltunen hankki ensimmäisen
kuormatraktorin ja perusti Kohmansalon Metsäkuljetuksen 1978. Toiminnan laajentuessa yritys muutettiin
osakeyhtiöksi 1994. Paavon pojat seurasivat isänsä jalanjäljissä ja sukupolvenvaihdos tehtiin 2009 / 2010
taitteessa. Tällä hetkellä yrityksen vetovastuussa ovat veljekset Juha ja Mika Hiltunen. 2010 yrityksestä tuli
Stora Enson laajavastuinen sopimusyritys, joka tarkoittaa kokonaisurakoiden hoitoa asiakkaalle yhdessä
kumppanuusyritysten kanssa.
Yrityksen toimintaa on kehitetty ja kasvatettu vakaasti ja pitkäjänteisesti. Yhden miehen yrityksestä on
kasvanut Kohmansalon Metsäkuljetus Oy:n vetämä yhteistyöverkosto, joka työllistää suoraan ja välillisesti
noin 45 hlöä yhdessä paikallisten kumppanuusyritysten kanssa. Verkoston 13 korjuuketjua tekevät
metsänhakkuu-urakoita ja energiapuun korjuuta pääasiallisesti Stora Enson savotoilla. Työmaat sijaitseva
Leppävirran, Heinäveden ja Varkauden alueella.
Ei niin huonoa - ettei jotain hyvääkin. Syksy 2019 oli hiljaista puukaupassa ja siten myös korjuurintamalla.
Vuoden vaihteessa 2019 ja 2020 oli lauhaa, jonka vuoksi hakkuille ei päästy, kun olosuhteet eivät antaneet
myöden. Näiden haasteiden päälle tuli kevättalvella 2020 korona, joka seisautti työt hetkeksi. Noin puolen
vuoden hiljainen jakso ajoi yrittäjät katselemaan uusia työmaita. Uusia työmaita löytyikin, mutta hieman
kauempaa. Kohmansalon Metsäkuljetus Oy on operoinut nyt puolentoista vuoden ajan myös Saksassa
Sauerlandin alueella ja töitä siellä tuntuisi riittävän jatkossakin. Ulkomaan toiminnoista on tullut yksi uusi
tukijalka yritykselle.
Yrityksen menestys pohjautuu vahvoihin arvoihin ja vanhemmilta opittuun vahvaan työmoraaliin. Isä oli
rakentanut yrityksen niin hyvään kuntoon, että sitä ei voinut olla oikein jatkamatta, vaikka muitakin töitä
olisi ollut tarjolla. Erityiskiitokset ja kumarruksen veljekset osoittavat vanhemmilleen, Paavo ja Elna
Hiltuselle valtavasta yrityksen eteen tehdystä työstä. Yrittäjät antavat lämpimät kiitokset myös
ammattitaitoiselle ja sitoutuneelle henkilökunnalle. Henkilökunnalle annetaan vastuuta ja vapautta
suunnitella ja organisoida omia töitään ja urakoiden toteutusta. Tämä on poikinut käytännönläheisiä ideoita
töiden kehittämiseen ja tehostamiseen. Työntekijät ovat motivoituneita ja porukan henki on hyvä. Myös
kumppanuusyrittäjät ovat kiitoksensa ansainneet. Ilman heidän tasaveroista panosta menestystä ja kasvua
ei olisi voitu saavuttaa. Kohmansalon verkostossa ollaan yhtä suurta perhettä, jossa kaikki tuntevat toisensa
ja joustoa löytyy molempiin suuntiin tarpeen mukaan. Paikallisessa sopimisessa otetaan huomioon
inhimilliset ja taloudellistekniset tulokulmat. Tässä porukan pelissä pelaajat luottavat toisiinsa.
Yrittäjät kokevat aitoa ylpeyttä myös kotikunnastaan. Juha ja Mika toteavat, että on helppo toimia
yrittäjämyönteisessä, kehittyvässä ja elinkelpoisessa kunnassa. Se on yritykselle imagoetu. Olemme ylpeästi
leppävirtalaisia. Myös Leppävirran Yrittäjäyhdistys saa kiitokset Hiltusilta. Ruuhkavuosina ei ole ehditty
osallistua kovin paljoa yhdistyksen toimintaan, vaikka mielenkiintoa olisi ollutkin. Yrittäjät kehottavat
kuntaa ja yrittäjäyhdistystä pitämään myönteisyyden ja kehityshakuisuuden lippua korkealla jatkossakin.

Leppävirran Yrittäjät ry ja Leppävirran kunta kiittävät ja onnittelevat Kohmansalon Metsäkuljetus Oy:tä
erinomaisesta ja kehityshakuisesta yrittäjyydestä sekä menestyksellisestä liiketoiminnasta. Palkitseminen
tapahtuu torstaina Hotelli Vesileppiksellä järjestettävässä kutsuvierastilaisuudessa. Vuoden Yrittäjän
nimeäminen on Leppävirran Yrittäjät ry:n ja Leppävirran kunnan tunnustuksenosoitus paikkakunnalla
toimivalle menestyneelle yritykselle. Tunnustus on jaettu vuodesta 1979 lähtien.
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