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Näyttelypäällikkö Jyrki Jalka-
nen Kauppapuutarhaliitosta sa-
noi näytteilleasettajajoukon kas-
vaneen edellisvuodesta 10–12:lla 
koneiden tai niiden lisälaitteiden 
myyjällä. ”Perinteinen viljelijä-
kunta vähenee, joten koneuutuu-
det painottuvat viheralueiden hoi-
tokoneisiin, joiden kehitys on ol-
lut suorastaan hiukea.”

”Työt koneellistuvat, rakenta-
misessa eletään korkeasuhdan-
netta, syntyy uusia maahantuojia 
ja markkinoille tulee uusia kone-
merkkejä. Tämän alan konekau-
pan kasvu viime vuodesta vaih-
telee 3–14 prosenttiin. Yksin ku-
luttajakaupan arvo lähentelee 500 
miljoonaa euroa ja sen keskimää-
räinen kasvuvauhti on pysynyt 
noin 10 prosentin vaiheilla koko 
2000-luvun.”

Tämänvuotisen näyttelyn poh-
jakartta oli kasvihuonetyömaan 
vuoksi aika tavalla toisen näköi-
nen. Vanhojen kasvihuoneiden 
paikalle on nousemassa moder-
ni ryhmäkasvihuone ja uusi op-
pimisympäristö, jossa tuotanto-
osasto ja viisi pientä osastoa saa-
daan kaikki saman katon alle. Ra-
kennus on valmis marraskuussa.

Ammattikorkeakouluja velvoi-
tetaan tekemään soveltavaa tut-
kimusta. Lepaalla onkin menos-
sa useita projekteja. Niistä laajin 
on raaka-aineen vaikutus tilavii-

nin tuotantoon. Kolmivuotiseksi 
mitoitetun ohjelman kokonaisra-
hoitus on 150 000 euroa. Toisessa 
niin ikään kolmivuotisessa projek-
tissa tutkitaan hyviä kasvualusto-
ja ruusujen ryhmäkasvatukseen. 
Sen budjetti on kaikkiaan 90 000 
euroa. 

Ruotsalaisten kollegojen kans-
sa tutkitaan golfviheriöiden tal-
vipeitteisyyttä. Lisäksi MTT:n ja 
norjalaisen tutkimuslaitoksen 
kanssa selvitetään kasvusääteiden 
vaikutusta nurmeen.

Moottori- ja raivaussahat
Lepaalla oli edustettuna viisi rai-
vaus- ja moottorisahamerkkiä. So-
lolla, Echolla, Husqvarnalla, Jon-
seredilla ja Shindaiwalla oli osas-
toillaan näytteillä trimmereitä, 
pensasleikkureita sekä Multitool-, 
raivaus- ja moottorisahoja. Vaik-
ka osastoilla oli hyvin edustettuina 
erilaisia pienkoneita, niin uutuuk-
sia ei ollut paljoakaan. Jonsered ei 
ehtinyt tuoda näytille prototyyp-
pejä uusista, syksymmällä ilmesty-
vistä malleistaan. Jonseredilta vih-
jattiin, että heiltä on tulossa usei-
ta uusia ammattikäyttöön tarkoi-
tettuja raivaus- ja moottorisaha-
malleja. 

Kiristyvät päästömääräykset 
kohdistavat uudistukset suurelta 
osin päästöjen vähentämiseen. Li-
säksi eri tehtaat ovat paneutuneet 
käynnistämisen helpottamiseen.                            

Husqvarna esitteli uuden moot-
torisahamallin 346XP. Samassa 
kokoluokassa kilpailee uusi Shin-
daiwa 490, jonka paino on 4,7 kg, 
sylinteritilavuus 47,9 cm³ ja teho 
3,5 hevosvoimaa. Hinta on kilpai-
lijaa edullisempi, 530 €.    

Raivaussahoissa Multitool-mal-
lit alkavat yleistyä, ja niihin löy-
tyykin jo monenlaisia vaihtopäi-
tä työtehtävän mukaan. Sahaan 
voi asentaa esimerkiksi oksasahan 

tai lakaisimen. Husqvarna esitte-
li ison kokoluokan raivaussahan 
355FX:n, jolla pystyy sahaamaan 
helposti yli kymmenen senttimet-
rin paksuisia puita (ainakin esitte-

lijän mukaan). Myöhästyneiden 
taimikonhoitokohteiden puuston 
ollessa yhä paksumpaa tällainen 
raivuri tulee varmasti löytämään 
paikkansa markkinoilta.

Lepaa 2007

Lepaan kävijämäärä 
pieneni selvästi viime 
vuoden liki 10 000:sta, 
mutta niin väheni jo-
notuskin.

   Pertti Jalonen 
Mikko Palojärvi 
ismo sairanen

Enemmän näytteille-
asettajia, vähemmän 
kävijöitä

Suonentieto Oy on kehittänyt kahdelle suonenjokelaiselle mansik-
katilalle palkanlaskentaohjelman vaakaliittymän. Poimijan tiedot lue-
taan viivakoodista, ja punnittu marjamäärä kirjautuu hänen kohdalleen. 
Ohjelma mahdollistaa mm. laatuluokkien, lohkotietojen, laatikkomääri-
en seurannan. Uutena kehityssovelluksena on työaikaseuranta. Eri loh-
koilla voi olla useampia vaakoja, joiden tiedot kerätään kannettavaan 
tietokoneeseen muistitikulla. Vaakaliittymän hinta on 249 euroa. (PJ)

ã

1,1 hevosvoiman tehoista DH2510:ää on saatavilla kahdella eripi-
tuisella terällä varustettuna (24" tai 30"). Pensasleikkurin ilmoitettu 
paino on 5,9 tai 6,1 kilogrammaa, riippuen terästä. Uutta on käännet-
tävä kahva, jonka asentoa voi muuttaa sen mukaan leikataanko pen-
sasta sivulta vai päältä. Lähtöhinta on 545 tai 559 euroa. (MP)

ã

Husqvarnan 346XP on markkinoille pian tuleva ammattisaha. Pai-
no ilman terälaitteita on 5 kg, sylinteritilavuus 50,1 cm³ ja tehoa löytyy 
2,7 kW. Sahaan on lisätty täyttöpumppu sekä Smart Start-käynnistys-
mekanismi. Kuvan sahassa on lisävarusteena takakahvan ketjujarru. 
346XP:n hinta alkaa 925 eurosta. (MP)

ã

C230-raivaussaha on pienen kokoluokan raivuri, jonka moottorin 
sylinteritilavuus on 22,5 cm³ ja teho 1,1 hevosvoimaa. Raivuri painaa 
4,9 kiloa tankki tyhjänä.  Shindaiwa on lisännyt koneisiinsa massakyt-
kimen, jonka kerrotaan kestävän paljon enemmän rasitusta kuin nor-
maali kytkin. Hinta on 359 €. (MP)

ã

Markkinoille pian tuleva 355FX on tarkoitettu normaalia paksumpi-
en, jopa yli 10 cm paksuisien puiden raivaukseen. 355FX:stä on kak-
si vaihtoehtoa: perusmalli tai lämpökahvallinen 355FXT. Sylinteritila-
vuus on 53,3 cm³ ja teho 2,8 kW. Sahan paino on 9,1 kg, joten pientä 
vesakkoa sillä ei varmasti lähde mielellään kurittamaan. Smart Start 
-käynnistysmekanismi helpottaa käynnistämistä vähentämällä veto-
vastusta. Hinta perusversiolla on 990 € ja lämpökahvoilla varustettu-
na 1095 euroa. (MP)

ã

Shindaiwalla oli näytillä siimapää, johon siiman lisääminen on to-
della helppoa. Siiman loputtua syötetään uusi siima  kuvassa näky-
vällä tavalla reiästä läpi ja kelataan. Siima kelautuu näppärästi ja il-
man tuskailua siimakoteloon. Oikeilla sovitteilla siimapään voi kiinnit-
tää myös muihin sahamerkkeihin. (MP)

ã
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S.G.Nieminen on aloittanut sauvaohjauksisten Cub Cadet-ajoleik-
kureiden markkinoinnin. Malleja on kaksi: RZT 42 ja 50. Mallinume-
rot kertovat leikkuuleveyden tuumissa. Senteiksi muunnettuina 107 
ja 127. Pienemmässä mallissa on yksisylinterinen, 12,5 kW:n Kohler, 
isommassa 16 kW:n Kawasaki V-Twin, molemmat bensiinikäyttöisiä. 
Moottorit ovat painevoideltuja. Leikkuukorkeuden säätö on 6-pykä-
läinen 3,8–10 senttiin, RTZ 42:ssa on kaksi, RZT 50:ssä kolme terää. 
Leikkuri on sivulle heittävä, alle jättävä tai keräävä. Verolliset hinnat 
ovat 3350 ja 4350 euroa, USA:ssa myyntihinnat jäävät alle 3000 dol-
larin. (PJ)

ã

Agri Marketin uutuuspuutarhatraktori on John Deere X304. Neli-
pyöräohjatun koneen kääntöympyrä on pieni. Moottorina on Kawasa-
kin 12,7 kilowattinen nelitahtimoottori. Voimansiirto on hydrostaatti-
nen, eteen ja taakse ajo tapahtuu kahta eri poljinta käyttämällä. Ruo-
honleikkuri on leveydeltään 107 senttinen ja leikkuutähteet alle jät-
tävä. Lisätyövälineiksi saa harjalaitteen ja puskulevyn. Peruslaitteen 
hinta on verollisena 4450 euroa. (IS)

ã

Agrimarket tarjoaa uutta Feucht-leikkurivaihtoehtoa John Deeren 
1400 ja 1500 -sarjan etuleikkurikoneisiin. Kolmella ristikkäisellä terällä 
varustetun laitteen kerrottiin leikkaavan jopa 100 senttiä korkeaa hei-
nää, työjäljen kärsimättä. Kotelon ainevahvuus on neljä milliä. Työle-
veys 140 senttiä. Hintaa laitteella on verollisena 4150 euroa. (IS)

ãHusqvarna Rider tuoteperhe on täydentynyt uudella nelivetoisel-
la PT 26D ruohonleikkurilla. Perkinsin 26 hevosvoimaisella dieselillä 
varustetun koneen työvälineeksi voi valita 132 tai 155 senttiä leveän 
Combi XP -leikkuupään. Terälaitteen nosto ja takarunko-ohjaus ovat 
hydraulisia. (IS)

ã

Sauvaohjattava italialainen Turbograss 700 
-ruohonleikkuri työskentelee 20 hevosvoimaisen 
Kubotan dieselin voimin ja kääntyy tarvittaessa 
paikallaan. Ruohonkerääjä on kooltaan 500 tai 700 
litrainen. Leikkuuleveys on 110 senttiä. Uutuuslai-
tetta esiteltiin Wihuri Oy Autolan osastolla ja myyn-
tihinnan kerrottiin olevan 15 500 euroa, alv 0. (IS)

ã AS 53B5 ja AS 53B6RB ovat jyrkkiin rinteisiin 
suunniteltuja ruohonleikkureita, joiden työskente-
lykulmaa ei ole rajoitettu. Voimanlähteenä on kak-
sitahtinen kuusi hevosvoimainen bensiinimoottori, 
joka voi käydä vaikka kyljellään. Jälkimmäinen on 
paremmin varustettu peruutusvaihteellinen malli. 
Maahantuojana ja myyjänä on Hautala Service Oy. 
Leikkureiden hinnat ovat 2000 euroa ja pakillinen 
2150 euroa ilman arvonlisäveroa. (IS)

ã

Oy J-Tradingin Ab:n maahantuoma Iseki-mallisto on täydentynyt SF310 ja SF370 -koneilla. Ero on lähin-
nä moottoreissa, pienemmässä mallissa on ilman turboa varustettu Isekin 22,8 kW diesel ja suuremmassa 
turbollinen 27,3 kW diesel. Ruohonleikkureita saa 150–182 senttiä leveinä. Korkealle tyhjentyvä keruusäiliö 
on 900 litrainen. Nelivetoinen peruskone soveltuu ohjaamolla varustettuna myös talvella tapahtuvaan kiin-
teistöhoitoon ja lumitöihin. (IS)

ã
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Palokärki-polttimiin on tarjolla 40 kW:n tehosta ylöspäin hydraulinen sulkupelti ja välisäiliö parantamaan paloturvallisuutta. Lisähinta on 
3500 euroa, pelkkä sulkupelti maksaa 1500. Välisäiliössä on ultraäänitoiminen rajakytkin. Laatukattila Oy on räätälöinyt Biofire Oy:n tilaamiin 
Laka-kattiloihin tuhkajalustan, jossa tuhkanpoistosuuntia ei etukäteen rajoiteta. Ruuvi voidaan liittää myös poistoruuvin päähän. (PJ)

ã ã

Biolan on kehittänyt kolmisäiliöisiin saostuskaivoihin kaikille jä-
tevesille sopivan, jatkuvatoimisen pienpuhdistamon. Toimivat, hy-
väkuntoiset sakokaivot voidaan saneerata vaatimukset täyttäviksi 
puhdistamoiksi suuremmitta kaivutöittä. Ensimmäisessä kaivossa 
selkeytynyt jätevesi valuu ilmastuskaivoon, jonka typpeä ja fosforia 
aktiiviilietteessä elävät pieneliöt käyttävät hyväkseen. Prosessia pi-
detään yllä ilmastuspumpulla, joka käy vain päivisin. Kolmannessa 
kaivossa jäteveteen lisätään alumiinipohjaista liuosta, jolla poistetaan 
jäännösfosfori. Kaivon pohjalle laskeutunut sakka pumpataan ensim-
mäiseen kaivoon ja jätevesi johdetaan avo-ojaan tai imeytyskenttään. 
Saostuskaivoa ei tyhjennetä aivan kokonaan, jotta sinne jää riittä-
vä bakteerikanta ylläpitämään prosessia. Ilma- ja sakkapumpuilla on 
omat ajastinkäytöt. Arveluttavaa systeemissä on vain sille kaavailtu 
hinta, 3500–4000 euroa! (PJ)

ã

Nelivetoinen Cub Cadet-ajoneuvo on rekisteröitävissä traktorik-
si. Lisävarusteita on niin kesä- kuin talvikäyttöönkin. Moottorina on 
14,9 kW:n 3-sylinterinen, nestejäähdytteinen 720 kuution Perkins-die-
sel. Vaihteistossa on kaksi nopeusaluetta eteen ja yksi taakse, huip-
punopeus noin 40 km/h. Pyörissä on erillisjousitus, etuakselilla säh-
köisesti, taka-akselilla mekaanisesti hallittava tasauspyörästön luk-
ko. Levyjarrut ovat hydrauliset. Ajoneuvon omapaino on noin 680 kg, 
lavan kantavuus 408 kg. Cub Cadet UTV:n verollinen suositushinta re-
kisteröitynä on 14 500 euroa. Ajoneuvon saa myös ohjaamolla, mutta 
sitä ei ole vielä hinnoiteltu. Maahantuoja S.G. Nieminen Oy. (PJ)

Wihuri Oy Autolalla oli Lepaalla näyttelytarjouksena nelivetoinen 
Kioti CK 20 H ST traktori. Veroton hinta oli 6990 euroa. Koreassa val-
mistettu kone on hydrostaattivetoinen ja 20 hevosvoimainen.  Lisäva-
rusteeksi saa etukuormaimen 2450 eurolla ja taakse voidaan kytkeä 
normaalit nostolaitekiinnitteiset työvälineet. (IS)

ã

Länsikarhu maahantuo ja myy edullista traktorikäyttöistä ruuvihak-
kuria, jolla pystyy tekemään palahaketta ja pensaiden ympärillä käy-
tettävää kariketta. Ruuveja saa kierrejaoltaan 50 tai 80 millisenä, mit-
ta määrää valmiin tavaran palakoon. Matalatorvisen perusmallin hinta 
on 2440 euroa veroineen. Korkeatorvinen puhaltava malli on 2000 eu-
roa arvokkaampi. (IS)

ã Italialaisten Faresin peruskurottajien maahantuonti ja myynti on 
siirtynyt hyvinkääläiselle Artve Oy:lle. Nostolaitteella varustetut maa-
talousmallit ovat edelleen Tapio Pirttinen Oy:llä. Lepaalla oli esillä 
työpainoltaan 8400 kiloinen 11.30, jonka suurin nostokorkeus on 10,5 
metriä. Suurin nostovoima on 3000 kiloa. (IS)

ã

INO-piennarmurskainta saa 190 ja 225 sentin leikkuuleveydellä. 
Edellä mainittujen työleveyksien ulottuvuus traktorin keskilinjasta on 
290 ja 320 senttimetriä. Törmäyssuoja on mekaaninen. Kulmavaih-
teen vapaakytkin ja nivelakseli ovat vakiovarusteita. Murskaimella on 
kahden vuoden tehdastakuu. Hinnoiksi maahantuoja Yrjö Tenkanen 
Oy kertoo 6290 ja 6810 euroa veroineen. (IS)

ã
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Kesko Oy:n Maatalous- ja Ko-
neosasto aloitti japanilaisen Ku-
bota Corporation valmistamien 
pientraktoreiden maahantuonnin 
ja markkinoinnin elokuussa 1977. 
Aluksi myyntimallisto käsitti am-
mattikäyttöön tarkoitetut diesel-
käyttöiset pientraktorit. Seuraa-
valla vuosikymmenellä mallistoon 
mukaan tulivat Kubotan puisto-
leikkurit, myöhemmin 90-luvulla 
pyöräkuormaimet ja tela-alustai-
set minikaivukoneet.

Konekeskolta kerrotaan Kubo-
tan olevan yksi pisimpään Suo-
messa yhtäjaksoisesti samalla 
maahantuojalla yhä edustukses-
saan oleva konemerkki. 

Vuonna 2006 Konekesko aloit-
ti Kubota RTV900 -lava-ajoneu-
vojen myynnin. Konekeskon tuo-
tevalikoimaan kuuluvat myös Ku-
botan valmistamat teollisuuskäyt-
töön suunnatut dieselmoottorit.

Traktorimallisto kattaa koko-
luokat väliltä 21–62 hevosvoi-
maa. Ammattilaisluokan ruo-
honleikkureiden työleveydet ovat 
120– 183 senttimetriä. Minikaivu-
koneiden mallisto kattaa kokoluo-
kat 0,8–8 tonnia. Lisäksi myynnis-
sä on keveitä pyöräkuormaimia ja 
yhdistelmäkoneita.

Traktoreita Suomeen vuosi-
en saatossa on myyty yhteensä yli 
3000 kappaletta, ammattilaisluo-

kan leikkureita noin 2800 kappa-
letta, minikaivukoneita ja pieniä 
kuormaimia 240 kappaletta. Teol-
lisuusdieselmoottoreita on kuu-
dentoista vuoden aikana mennyt 
yhteensä yli 7000 kappaletta, jois-

ta pelkästään viime vuonna myy-
tiin yli 700 kappaletta.  

Konekeskon henkilökunnan 
mukaan alle 50 hevosvoimaisissa 
traktoreissa Kubotan markkina-
osuus on maassamme yli 70 pro-
senttia. Ammattilaisluokan ruo-
honleikkureissa markkinaosuus 
on 50 prosentin suuruusluokkaa. 
Konekeskolta kerrotaan heidän 
olevan minikaivukonekaupassa 
tämän vuoden alkupuoliskon ai-
kana kolmen myydyimmän kär-
kiryhmässä. Teknisen Kauppalii-
ton tilaston mukaan tämän vuo-
den aikana on erityisesti pienten 
kaivukoneiden kauppa piristy-
nyt.

Baltian alueella konemyynti voi-
makkaassa kasvussa
Nykyisin Konekeskon ja Kubo-
ta Corporation edustussopimus 
kattaa Suomen lisäksi koko mal-
liston myös kaikissa Baltian mais-
sa. Viime vuonna myytiin Viros-
sa, Latviassa ja Liettuassa yhteensä 
4200 maarakennuskonetta. Noin 
60 prosenttia on ns. compact-ko-
koluokan koneita, raskaiden maa-
rakennuskoneiden osuus on loput 
40 prosenttia. Metsäkoneita myy-
dään alueelle noin 150–160 kap-
paletta vuodessa.

Konekeskon viipale kaupan-
käynnin kokonaismäärästä on 
noin 500 konetta. Tänä vuonna 
myydään pieniä kaivukoneita en-
nusteiden mukaan yhteensä noin 
260 kappaletta, joista Konekeskol-
ta kerrotaan heidän tavoitteekseen 
noin 70 koneen myynti. Kubotan 
traktoreita odotetaan menevän 
noin 20 kappaletta ja ammatti-
laisleikkureita suunnilleen sama 
määrä.

Ikää toistasataa vuotta
Kubota on yrityksenä 117 vuotta 
vanha. Traktoreita on viime vuo-
den loppuun mennessä tehty yh-
teensä 3,2 miljoonaa kappaletta ja 
dieselmoottoreita 22,4 miljoonaa. 
Liikevaihdoksi ilmoitetaan 8,08 
miljardia euroa. Vuonna 2006 teh-
tiin pelkästään Saksassa ja Japanis-
sa sijaitsevilla tehtailla 23 700 mi-
nikaivukonetta, joista päätyi Eu-
rooppaan 10 700 konetta, Ame-
rikkaan ja Australiaan 7300 kpl ja 
Japanin omille markkinoille 5700 
konetta. 

Traktoreiden ja maarakennus-
koneiden lisäksi Kubota valmis-
taa myös leikkuupuimureita ja 
esimerkiksi erilaisten nesteiden 
ja veden käsittelyyn tarkoitettuja 
laitteita.  

Kubotan edustus Konekeskolla 30 vuotta

Tela-alustainen uutuuskaivukone on tyypiltään KX080-3 ja sijoittuu kahdeksan tonnisten koneiden pai-
noluokkaan. Ohjaamon ilmastoinnilla varustettu koneessa on vakiona myös kaksi lisähydrauliikkalinjaa ja 
tankkauspumppu. Moottorina on tietenkin Kubotan oma 48 kilowattinen dieselmoottori. (IS)

Kubotan konemalliston uutuudet painottuvat järeämpään pää-
hän. Ohjaamolla varustettu ME5700 traktori painaa noin 2500 kiloa 
ja viisisylinterisen dieselin moottoritehoksi ilmoitetaan 46 kilowattia. 
Vaihteistossa on 12 pykälää eteen ja taakse. Verollinen ohjehinta on 
34 000 euroa. (IS)

ã

ã


