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4 nappia vaihtuu ajosuunta servo-
moottorin avustuksella. Varustelista 
on muutenkin täydellinen, matkus-
tajalle on tarjolla muhkea istuin ja 
lämmitettävät ja suojatut käsikahvat. 
Mittaristo on monitoiminen, viisa-
rinäytön lisäksi on nestekideruutu, 
josta saa näkyviin ajomatkan, väli-
matkan, kierrosluvun sekä polttoai-
neen määrän. Lisäksi  mittaristosta 
saa erillistä valintakytkintä käyttä-
en näkyviin moottorin lämpötilan 
ja korkeimman kierrosluvun sekä 
nopeuden. 

Hiljaista matkustusta
Parhaimmillaan FST on rauhallises-
sa matka-ajossa matkustajan kanssa. 
Moottori on hiljainen ja keskustelu 
kyytiläisten välillä onnistuu ilman 
huutamista. Turboviivettä ei ole juu-
ri havaittavissa ja kytkeytymiskier-
rosten jälkeen kone vetää ja kiihtyy 
tasaisesti.  Antamalla koneelle rei-
lusti kaasua, alkaa maisema vaihtua 
todella vilkkaasti. 

Alusta kantaa hyvin kahden hen-
gen kuorman rauhallisessa reitti-
ajossa. Kummassakin nelitahtisessa 
Touringissa on Fast M 10 telastojou-
situs kolmella vaimentimella, takim-
maisena on lisäsäiliöllinen kaasu ja 
keskellä nitrex.  Etupukissa on lisä-
säiliöllinen kaasuputki. Joustomat-
kaa valmistaja lupaa 35 cm. 

Etujousitus toimii Touringissa hy-
vin. Vaikka FST:llä vauhtivaroja riit-
täisikin, ei siitä miksikään kisapeliksi 
ole. Ohjaus on suhteellisen kevyt ja 
puunkiertoreitilläkin kelkka kääntyy 
kohtalaisesti. 

Tuulilasi antaa muuten hyvän 
suojan, mutta se kierrättää ilmaa ja  
pyörteet tuovat helposti pulverilunta 
kuljettajan syliin. Ohjaustangon pit-
kittäinen säätö on kuljettajalle mie-
luinen, sillä eri  mittaiset kuljettajat 
saavat säädettyä itselleen mieluisen 
ajoasennon. Yksin ajettaessa tankoa 
säädetään ajotyylin mukaan. 

Kelkkaan liittyy matkustajien 
kannalta vielä eräs miellyttävä omi-

FST on luksusluokan touring, hiljainen ja vääntävä nelitahtinen moottori 
tuo ajamiseen oman mukavuuslisänsä, matkustajan kanssa voi keskustella 
huutamatta.

Seppo Nykänen

Polariksen viime kevään mie-
lenkiintoisin uutuus kelkka-
rintamalla on uusi nelitahti-

nen FST Touring, joka korvaa van-
han Frontierin. Välijäähdytyksellä 
ja turbolla terästetystä 750 cm3:n 2-
sylinterisestä koneesta on puristettu 
135 hv. Polaris ei itse rakenna moot-
toria, vaan se perustuu saksalaiseen 
tekniikkaan. Moottoria on tarjolla 
myös turbottomana versiona, silloin 
tehoa on 80 hv.

Koeajossa uusi moottori oli FST 
Touringin keulalla. Ajotuntuma oli 
hieman erikoinen, sillä moottorin 
melutaso on todella alhainen. Kelkan 
kaikki muut melunlähteet kuuluvat 
korviin paremmin kuin itse mootto-
rin ääni. Turbo on mukana jo ennen 

vedon kytkeytymistä, joten turbopot-
kua ei ole lainkaan. Moottori alkaa ve-
tää heti tasaisesti ja meno jatkuu sa-
manlaisena huippunopeuteen (lähes 
140 km/h) asti. Laajan vääntöalueen 
ja matalan melutason takia ajaessa on 
aluksi seurattava nopeusmittaria, sillä 
vauhtia kertyy todella nopeasti. Vaik-
ka nopeus nousee äkäisesti, kiihtyvyys 
ei ole repivän rajua.  

Uusi FST Touring on yllättävän 
tasapainoinen kelkka, ilmeisesti neli-
tahtimoottorin paino on saatu pysy-
mään kurissa. Kone ainakin näyttää 
pienikokoiselta, ilman turboputkia 
sitä voisi luulla kaksitahtiseksi. Tur-
bosarja tuo lisäpainoa viisi kiloa, val-
mistajan ilmoituksen mukaan turbo-
ton nelari ja uusi 700 cm3 kaksitahti-
nen ovat lähes samanpainoisia.

Uutta tekniikkaa nelitahtisten 
yhteydessä on sähköinen suunnan-
vaihtaja.  Painamalla kerran PERC-

Polaris FST Touring

Turbo on nelitahtisten 
tulevaisuutta

Monitoimimittaristosta saa runsaasti tietoa, ajon jälkeen voi esim. tarkistaa 
reitillä saavutetun  suurimman nopeuden ja korkeimman kierrosluvun.

Touringilla voi ajaa myös reitin ulkopuolella, kuvassa lunta on noin 70 cm. Teho riittää pitämään kelkka liikkeessä myös matkustajan kanssa.

Maastoajoneuvot
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Seppo Nykänen

Moottorikelkka- ja mönki-
jäkokeilussa oli mukana 
amerikkalaisvalmisteinen 

Generation Two, eli G2 latukone. 
Aikaisemmin meillä oli markki-
noilla useita moottorikelkkojen la-
tukoneita, mutta markkinat ovat 
hiljentyneet ja eikä uutuuksia ole 
juurikaan tullut. G2 latukone on 
esitelty jo viime talvena, mutta vas-
ta nyt pääsimme ajelemaan sillä 
runsaasti erityyppisessä maastossa, 
joten kokemusta kertyi.

G2 poikkeaa muista vastaavista 
latuhöylistä, koska siinä on sähkö-
käyttöinen jyrsinterän ja latulevyn 
säätö. Kuljettajan käden ulottuvilla 
kojelaatikko, jossa olevilla kahdel-
la katkaisijalla säädetään jyrsinte-
rän työsyvyyttä ja lasketaan latule-
vy alas. Sähköinen säätö tekee latu-
höylästä todella erinomaisen, kos-
ka jyrsintäsyvyyttä voidaan säädellä 
ajon aikana latupohjan mukaan. 

Kokeilun latuhöylä G2

Pehmeässä lumessa jyrsintä ei tarvita, kelkka jaksaa vetää latu-uraa umpihangessakin.

naisuus: nelitahtisen koneen pako-
kaasuista ei tartu niin herkästi "öl-
jyntuoksua" ajohaalareihin, joten 
ne voi ajon jälkeen tuoda tuuletta-
matta sisätiloihin.

Uusia ratkaisuja
Uusien nelitahtisten Polaristen 
moottorien suunnittelussa on läh-
detty aivan uusille linjoille, joi-
ta muut valmistajat näyttävät seu-
raavan. Painon säästämiseksi on 
päädytty melko pienitilavuuksisen 
2-sylinterisen 750 cm3 moottorin 
käyttöön.  Tehoa koneesta otetaan 
ulos turboahtimella, samalla saa-
daan myös päästöjä kuriin. Näyt-
täsi siltä, että nelitahtisten koneiden 
tilavuus tulee ennestään pienene-
mään tulevaisuudessa.  

Sinällään on mielenkiintoista 
nähdä, mihin suuntaan valmista-

jat lähtevät tuotteitaan kehittämään. 
Kaksitahtisissa suuntaus on ollut 
isompiin ja tehokkaampiin mootto-
reihin, niissä paino ei kasva samalla 
tavalla suhteessa tehon kasvuun. 

Nelitahtisissa on ollut kahta 
suuntausta,  2-3 sylinteriset 1000 
cm3 120-145 hv sekä 650-800 cm3 
vapaasti hengittävät. Ahdettuja 650-
750 cm3 kaksi- ja kolmisylinterisiä 
on alkanut viimeisen vuoden aika-
na ilmestyä markkinoille.  Ahtami-
nen lisää periaatteessa koneen kuu-
tiotilavuutta, mutta samalla tekni-
set vaatimukset tuotteelle kasvavat 
ja tietenkin myös hinta nousee.

Turbon käyttö tulee kuitenkin te-
kemään konehuoneesta melko ah-
taan, kuten Polariksessakin on käy-
nyt. Välijäähdytin vie tilaa, samoin 
sille menevät putket. Tästä seuraa 
omat ongelmansa, esim. hihnan 

vaihto ei enää onnistu ilman työka-
luja.  Ilmansuodattimen kotelo on 
kiinni variaattorisuojuksen päällä ja 
imuputki on kiinnitetty klemmaril-
la turbon imuaukkoon. 

Ensivaikutelma uudesta nelitah-
tisesta oli myönteinen. FST on si-
vistynyt kelkka, jolla voi lähteä rau-
halliselle sunnuntairetkelle kahdes-
taan, sillä matkustusmukavuus on 

molemmilla huippuluokkaa.  Vauh-
tiakin riittää, siitä pitää huolen erit-
täin tehokas moottori. Jotenkin kel-
kan  varustelu ja ulkonäkö tuovat 
mieleen risteilijän, jolla nautiskel-
laan maisemista. 

Hinta on pysynyt maltillisena, 
jos sitä verrataan merkin vastaa-
van tehoisiin kaksitahtisiin mal-
leihin. r

 Konehuone on melko täysi.  Hihnan vaihto ei enää onnistu ilman työkaluja, 
sillä ilmanpuhdistimen kotelo on kiinni hihnan suojuksessa.

 Kaikki sähköiset kytkimet on kerätty vasemmalle puolelle, keltainen on 
suunnanvaihtajan käyttönappi ja vihreällä hallitaan monitoimimittariston 
näyttötilaa.

Tekniset tiedot IQ FST Touring
Moottori 750cc / 2 syl. 4-tahti

(turbo intercooler, DET )
Paino kg 290
Pituus x Leveys cm 328 x 122
Korkeus cm 135
Raideväli cm 108
Iskunvaimennus IQ pikasääd. Select / FoxHPG,

Fox HPG -kaasu
Takajousitus Fast M10 35,6 cm
Polttoainesäiliö l 35,6
Vakiovarustus PERC4-sähkötoim. peruutus, DLX-

istuin, sähkökäynn., digimittaristo
Hinta € 12 190

Koneviestissä 3/2006 olleessa kelkka- ja mönkijätestissä oli yhteen kuvista 
joutunut väärä kuvateksti. Ohessa kuva varustettuna oikealla kuvatekstillä. 

Oikaisu

BRP:n Abache telasarjassa oleva ohjauksen suojaus on tässä tilanteessa tarpeen.
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Malleja on kahta eri työleveyt-
tä: kapeammassa on 112 cm le-
veä jyrsin ja leveämmässä 173 cm. 
Jyrsimen terät ovat veitsimäisiä 
kärjestään taitettuja kovametalli-
teriä, kapeammassa teriä 58 kpl 
ja leveämmässä 90 kpl. Terärun-
ko on jousikuormitteinen ja estee-
seen osuessaan se väistää käänty-
mällä ylös.

Terien takana on luistelu-uran 
tasauslevy jossa on sivuilla 30 cm li-
säsiivet joilla saadaan 60 cm lisää le-
veyttä, kapeampi on maksimissaan 
183 cm ja leveämpi 244 cm leveä.

Latulevy on takimmaisena ja sitä 
voidaan painottaa sähköisen kara-
moottorin ja kaasujousten avulla. 
Latu-urat syntyvät omilla muoteil-
laan joiden kärjessä on kolme jyr-
sinterää.

Eturungossa on neljä lumensiir-
tolevyä joilla voidaan kerätä lunta 
latulevyn kohdalle tarvittaessa.

Ei pienelle kelkalle
G2 latukoneen jyrsin on tehokas, 
mikä tietenkin johtaa siihen, että se 
vaatii kovalla painotuksella tehoa. 
Kokeilussa ollut kapeampi malli-
kin sai 50 cm telamattoiset kelkat 
vetokykynsä äärirajoille, jos jyrsintä 
painotti kunnolla. 

Jyrsimen teho tuli esille erittäin 
jäisen alustan pehmittämisessä, la-
tu-urat syntyivät kertavedolla poh-
jaan joka kantoi traktorinkin.  

Latua vedettiin yhteensä noin 
150 km kelkoilla ja noin 50 km 
mönkijöillä. Latuhöylän käsittely 

on todella helppoa ja laite tekee 
loistavan luistelualustan. Ongelmia 
oli tietyissä oloissa latu-auran ve-
dossa. Erityisesti hankaluuksia tuli 
ensimmäisellä kerralla pehmeään 
hankeen ajettaessa, kun lumen se-
assa oli heiniä. Heinät takertuivat 
latulevyn teriin eikä urasta tullut 
kunnollista. Puhtaassa lumessa ja 
jyrsittynä hyvälaatuista latu-uraa 
syntyy, tosin ajonopeus on rajoitet-
tava korkeintaan 15 km tunnissa. 

Tukevaa tekoa
Kokeilussa pääosa laduista ajet-

tiin kylälatupohjille, joissa on 
usein muutakin kuin pelkkää lun-
ta. Muutaman kerran jyrsin osui 
kantoihin, joista se vuoli lastua. 
Jyrsimen suojaus toimii ilmeisen 
hyvin, koska yhtään terää ei kat-
kennut tai vääntynyt.

G2 latukone kesti kokeilussa hy-
vin, ainoastaan kummallakin sivul-
la olevat pyöreät ohjainlevyt pää-
sivät karkaamaan. Toisesta kiertyi 
mutteri auki ja toisessa oli  hitsaus 
lipsahtanut ohi saumasta, joten le-
vy irtosi akselistaan.

Kevyelle kelkalla tai mönkijällä 
vedettävälle latukoneelle on käyt-
täjiä runsaasti. Urakoitsijalle, joka 
tekee latuja työkseen, on G2 var-
teenotettava vaihtoehto. Ajonai-
kainen säätömahdollisuus helpot-
taa kuljettajan työtä ja työnjäljestä 
tulee parempaa, kun jyrsintäsyvyy-
den voi pitää oikeana. r

Latukoneen vetoon telamönkijä soveltuu erinomaisesti. Pertti Jalonen

Huittisissa pohdittiin helmi-
kuun alussa bioenergia-asioi-
ta teemalla Bioenergiaa met-

sästä vai pellolta. Tilaisuuden avaaja, 
Länsi-Suomen metsänomistajien lii-
ton puheenjohtaja, kansanedustaja 
Timo Kalli taisi jo ensi sanoikseen 
todeta, että vai olisi pitänyt korvata 
ja -sanalla.

Maaseudun mahdollisuudet bio-
energian tuottajana tuotiin selkeäs-
ti esiin, mutta samalla muistutet-
tiin, että mahdollisuuksien toteutta-
miseen tarvitaan riittävät resurssit. 
Tarvitaan muitakin ohjauskeinoja 
kuin EU:n päästökauppa.

"Suomessa bioenergia-alan tu-
et ovat vain murto-osa veroker-
tymästä. Ne olisi mahdollisuus 
moninkertaistaa ilman merkittä-
vää verotulojen pienentymistä",  
VTT:n teknologiapäällikkö Satu 
Helynen sanoi päivän päättänees-
sa paneelikeskustelussa, jossa poh-
dittiin, mikä hidastaa bioenergian 
käytön lisäämistä.

Valtiovalta luottaa energia- ja il-
mastopoliittisessa selonteossaan sii-
hen, että uusiutuvan energian osuus 
energiantuotannossa kasvaa auto-
maattisesti päästökaupan vauhdit-
tamana. "Päästökauppa on raju oh-
jauskeino ja siksi se tarvitsisi rin-
nalleen muita toimenpiteitä. Täällä 
isoille, uusiutuvasta energiasta säh-
köä tuottaville laitoksille ei myön-
netä investointitukea sen vuoksi, 
että päästöoikeuksien kallistumi-
sen odotetaan ilman lisäävän inves-
tointeja." 

"Koska ensimmäinen päästö-
kauppajakso on kolmen ja seuraa-
va viiden vuoden mittainen, alan 
on vaikea tehdä 20-30 vuotta vai-
kuttavia investointeja. Mikäli tuet 
edelleenkin jäävät puuttumaan, se-
kä investoinnit että polttoainevirrat 
voivat ohjautua ulkomaille sellaisiin 
maihin, joissa uusiutuvan energi-
an tuet ovat merkittäviä", Helynen 
varoitti. 

"Uusiutuvan energian käyttö 
sähköntuotantoon ei ensimmäise-
nä päästökauppavuonna lisäänty-
nytkään, vaan päästökaupan edut 
ohjautuivat Venäjälle ja Norjaan. 
Tuontisähkön osuus nousi ennätyk-
selliseen viidennekseen sähkönkulu-
tuksesta. Toisaalta päästökauppa on 
vaikuttanut siihen, että energian-
tuottajien puustamaksukyky on sel-
västi parantunut, mikä näkyy myös 
polttohakkeen hinnan nousuna 10:
stä 12:een euroon megawattitunnil-
ta", Helynen muistutti.

"Päästökauppasektorillakin olisi 
tuettava edes jonkinlaista määrää 
pioneerihankkeita, jotta lastentau-
dit voitaisiin karsia pois. Tukea tar-
vitsevat myös erilaiset demonstaa-
tiohankkeet, jotta nähdään, ovatko 
ne sopeutettavissa Suomen oloihin. 
On muistettava, että energiapuolel-
la tukipäätökset ovat kansallisia eli 
omissa käsissä."

Tukipäätökset
puuttuvat
Tilaisuuden avannut Länsi-Suomen 
metsänomistajien liiton puheenjoh-
taja, kansanedustaja Timo Kalli va-
litti valtiovarainministeriön nihkeää 
suhtautumista kotitalouksille suun-

nattuun investointitukeen tai mui-
hin kannustimiin, joilla irtaudut-
taisiin sähkön tai kevyen polttoöl-
jyn käytöstä. 

"Hallituksessa on tahtoa viedä 
tämä asia läpi erilaisista ennakko-
luuloista huolimatta. Ympäristömi-
nisteriön työryhmän piti tuoda esi-
tyksensä tammikuun lopussa, mut-
ta sille jouduttiin antamaan lisäai-
kaa." - Kallin mukaan 15 prosentin 
tuki on ollut esillä, mutta sitä ei ole 
vahvistettu.

Maatalousministeri Juha Korkea-
oja muistutti, että eduskunnalle on 
tulossa samanaikaisesti kaksi se-
lontekoa, joissa uusiutuvalla ener-
gialla on keskeinen merkitys: ener-
gia- ja ilmastopoliittinen selonteko 
ja maatalouspoliittinen selonteko. 
Jälkimmäisessä tuodaan esille ener-
giantuotantoa kannattavana vaih-
toehtona perinteiselle elintarvike-
tuotannolle. 

"Maaseutua voidaan pitää puu-
raaka-aineen ja ravinnon lisäk-
si myös energiantuottajana. Tässä 
peltoenergia tukee metsästä saata-
vaa energiaa."

Korkeaoja sanoi tavoitteena ole-
van saada peltobioenergian käytön 
edistämiseen liittyvät investointi-

tuet kattavasti käyttöön heti tule-
van ohjelmakauden alussa vuon-
na 2007. "Bioenergian tukihankkeet 
ovat keskeinen osa maaseutustrate-
giaa. Tarvitaan peltoenergian kor-
juuseen, varastointiin ja jalostuk-
seen, kuten pelletöintiin liittyvää 
tutkimusta."

Tukipolitiikka on edelleen haku-
sessa. "Kauppa- ja teollisuusminis-
teriön tukea erilaisiin hankkeisiin, 
kuten energiansäästöön, ympäris-
töhaittojen vähentämiseen, bioener-
gian tuotantoon ja käyttöön selvite-
tään. Myös valtiovarainministeriös-
sä mietitään energiapoliittisia ohja-
uskeinoja, kuten verottomuutta tai 
verollisuutta. Biokaasulle voidaan 
antaa pysyvä veroetu, bioöljy voisi 
olla lämmityksessä verotonta. Bio-
sähkön tuet ovat nekin mietinnän 
kohteina. Biokaasulle on helpompi 
kohdistaa tukia kuin biodieselille, 
jonka raaka-aine voi olla tuontita-
varaa."

Korkeaojan mukaan uusiutuvan 
energian imua voidaan lisätä tuke-
malla isoja, turvetta ja puuta käyttä-
vien laitosten investointeja. - Mitään 
konkreettisiä päätöksiä ei tätä kir-
joitettaessa kuitenkaan ole olemas-
sa, vain varmoja puheita.

Saavutetaanko
tavoitteet?
Biowatti Oy:n toimitusjohtaja Pek-
ka Laurila pääsi ääneen heti minis-
teri Korkeaojan jälkeen ja hän muis-
tutti, ettei lakiluonnoksessa met-
sätalouden rahoituksesta näy niitä 
lisäresursseja, joita eduskunta pon-
nessaan viidennen ydinreaktorin ra-
kentamispäätökseen liitti. 

"Energiapuun korjuutuki alenee 
viidenneksellä ja haketustuki pois-
tuu. Raaka-ainepohja kyllä mah-
dollistaa metsäenergian käytön vii-
sinkertaistamisen, markkinat kehit-
tyvät, yrittäjiä ja tekniikkaa löytyy, 
mutta usko päästökaupan ohjaa-
vuuteen ja kotimaisten ohjauskei-
nojen karsinta tekevät kovien ta-
voitteiden saavuttamisen haasteel-
liseksi", Laurila korosti.

Päästökaupan edut 
hyödyttävät muita

Kansallisia tukia tarvitaan 

Päivän päätteeksi järjestettyyn paneelikeskusteluun oli kutsuttu lämpöyrittäjä 
Eero Salmi (vas.), projektipäällikkö Hannu Uusi-Honko, alueneuvoja Jukka 
Rintala, teknologiapäällikkö Satu Helynen, alueneuvoja Erkki Rinne kehitys-
insinööri Juha Koskinen.

Energia



"Suomen energiapoli-
tiikka tarvitsee sel-
västi uusia ja aiempaa 

rohkeampia linjauksia. Tarvitaan 
päätöksiä ja tekoja, jotka antavat 
kentälle varmuuden poliittisesta 
tahtotilasta ja mahdollistavat ko-
ne-, laite- ja laitosinvestoinnit", 
Koneyrittäjien liiton energiavalio-
kunnan puheenjohtaja Alpo Sal-
mela vaati avatessaan liiton perin-
teiset energiapäivät Porvoossa.

Hän muistutti Kioton sopimuk-
sen ja EU:n päästökaupan asetta-
van kansalliselle energiapolitiikalle 
tiettyjä reunaehtoja, mutta korosti, 
etteivät ne poista kansallista pää-
tösvaltaa eivätkä monipuolisten 
ohjauskeinojen käyttöä. 

"Kiistaton tosiasia on, että Suo-
men energiahuolto on liian riippu-
vainen tuontienergiasta. On ryh-
dyttävä kiireesti toimiin omavarai-
suuden parantamiseksi, ja kehitys-
työn tulee olla pitkäjänteistä. Näin 
muutkin EU-valtiot menettelevät. 
Ratkaisuna meillä on biopohjainen 
tie: kotimainen puu, turve ja pel-
tobiomassat."

Salmela ei kuitenkaan katsonut 
työkoneiden investointitukien kuu-
luvan energiapoliittisiin ohjauskei-
noihin. "Ne kyllä vauhdittavat kehi-
tystä, mutta vielä voimakkaammin 
ne vääristävät kilpailua konetyö-
markkinoilla ja johtavat koko alan 
yritystoiminnan rapautumiseen."

Salmelan kiireellisyysjärjestyk-
sessä ensimmäiseksi nousi energia-
turpeen aseman turvaaminen, jot-
ta se säilyy vähintään 25 terawat-
titunnin vuotuisella käyttötasolla. 
"Tähän tarvitaan nopeita, käytön 
varmistavia kansallisia ohjauskei-
noja. On käynnistettävä toimen-
pideohjelma turpeen päästöker-
toimen muuttamiseksi siten, että 
siinä otetaan huomioon soiden 
hiilinieluvaikutus ja muu tuorein 
tutkimustieto huomioon."

"Toiseksi on varmistettava met-
säenergian käytön merkittävä kas-
vu. Vuodelle 2010 asetettu 10 te-
rawattitunnin tavoite on pystyt-

tävä tuntuvasti ylittämään ja sille 
on luotava haasteellinen, vuoteen 
2020 ulottuva kasvutavoite eli ny-
kyisen tavoitteen kaksinkertaista-
minen 20 terawattituntiin."

Salmelan kolmantena teesinä oli 
selkeän roolin löytäminen pelto-
jen energiantuotannolle fossiilis-
ten polttoaineiden korvaamiseksi 
liikenteessä ja lämmityksessä.

Eduskunnalla 
kiireinen kevät
Tilaisuudessa puhunut Keskusta-
puolueen kansanedustaja Jari Lep-

pä yhtyi Salmelan käsityksiin ener-
giaturpeen aseman kohentamises-
ta. "Turpeen asemaa on parannet-
tava verotuin, ja koska turve on 
todettu hitaasti uusiutuvaksi bio-
polttoaineeksi sen päästökerrointa 
on muutettava hiilinielut huomi-
oon ottaen, jotta sitä käytettäisiin 
aina ennen kivihiililtä. Turve on 
tulevaisuuden polttoaine."

Hallituksen lähiajan energia- ja 
ilmastopolitiikan linjaukset eli se-
lonteko on tulossa valiokuntakä-
sittelyyn ja suuren salin puolelle, 
kuten myös maaseutupoliittinen 

Metsäenergian 
käyttötavoitteet ylitettävä

Koneyrittäjien energiapäivät:

Alpo Salmela: Met-
säenergian vuodelle 
2010 asetettu 10 
terawattitunnin ta-
voite on pystyttävä 
tuntuvasti ylittämään 
ja sille on luotava 
haasteellinen, vuo-
teen 2020 ulottuva 
kasvutavoite eli ny-
kyisen tavoitteen 
kaksinkertaistaminen 
20 terawattituntiin.

Jari Leppä: Linjaukset on saatava 
valmiiksi kevätistuntokauden ai-
kana ja toteutettava sen jälkeen. 
Lait on hyväksyttävä tämän vaa-
likauden aikana. Kentältä tulee 
kovia paineita.
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Projektipäällikkö Hannu Uusi-
Honko PrizzTech Oy:stä pohdis-
keli peltoenergian lisäämismah-
dollisuuksia. Hänen mukaansa se 
on hyödynnettävissä lähienergia-
na ja sillä voidaan täydentää läm-
pölaitosten olemassa olevaa polt-
toainevalikoimaa. Pääpaino tulee 
kuitenkin olemaan paikallisessa 
käytössä. 

"Viljanpoltto on edelleen poliit-
tisesti arka aihe, mutta sen mah-
dollisuuksia pitäisi ennakkoluu-
lottomasti tutkia. Sen avulla voi-
daan edistää myös yhdyskunta- ja 
agroekologista ajattelua palaut-
tamalla ravinteet luonnonkier-
toon."

Tyytyväisiä
osapuolia
Pomarkun ja Perniön kuntien sekä 
Pori Energian edustajat kertoivat 
niiden toteuttamista lämpölaitos-
ratkaisuista.

Pomarkun Hakeosuuskunnan 
hoidossa on kolme kiinteistökoh-
taista lämpökeskusta, joiden yhtei-
nen kattilateho on 800 kW. Kiin-
teistöt ja laitokset ovat kunnan 
omistamia. "Pomarkussa selvitet-
tiin isomman kokoluokan laitok-
sen kannattavuutta, mutta verkon 
rakennuskustannukset estivät sen 
toteutuksen. Näin päädyttiin use-
ampaan pienempään kohteeseen", 
osuuskunnan jäsen, Pohjois-Sata-
kunnan Metsänhoitoyhdistyksen 
alueneuvoja Jukka Rintala kertoi.

Muutaman aktiivisen metsän-
omistajan joukko perusti osuus-
kunnan vuonna 1998; metsänhoi-
toyhdistys oli mukana alun alkaen. 
Se sai vastuulleen kirkonkylän ala-
asteelle hankitun 200 kW:n laitok-
sen seuraavana vuonna. Pari vuot-
ta myöhemmin hoitovastuulle tuli 
yläasteen 300 kW:n kattila ja sa-
mantehoinen terveyskeskus-van-
hustentalon laitos vuonna 2004. 

Uusimman laitoksen käyttöön-
oton yhteydessä sopimusta jatket-
tiin niin, että sopimusaikaa on nyt 
jäljellä reilut 13 vuotta.

"Ensimmäisen kattilan kanssa 
oli vaikeuksia, mutta ne ovat nyt 
ohi. Sen verran on opittu, ettei 
kattilan tehoa kannattaisi mitoit-
taa kovin niukasti. Jos teho määri-

tellään niin, että tietyllä polttoai-
neella on saavutettava 80 prosent-
tia kattilan nimellistehosta, teho-
reserviä pitäisi olla riittävästi, jotta 
siihen päästäisiin. Siten esimerkik-
si 200 kW:n asemesta olisi parem-
pi, jos nimellisteho olisi 300 tai 
350 kW. Nyt ala-asteella öljy lähtee 
mukaan, kun pakkanen kiristyy 15 
asteeseen."

Osuuskunta toimittaa kohtei-
siin haketta keskimäärin 3 300 ir-
tokuutiota vuodessa, jolla korva-
taan noin 250 000 litraa kevyttä 
polttoöljyä. Hakkeella tuotetaan 
noin 2 300 MWh energiaa. Yli 90 
prosenttia tarvittavasta lämmöstä 
tuotetaan hakkeella. 

Kunta maksaa tuotetusta ener-
giasta 30,26 e/MWh, josta osuus-
kunnan osuus on 2 e/MWh. Ener-
gian hinta on sidottu kuluttajahin-
taindeksiin. Osuuskunta hoitaa ti-
litykset polttoaineen toimittajille, 
jotka hankkivat raaka-aineen itse. 

Osuuskunnassa on 21 jäsentä. 
Polttoaineen toimittaja vaihtuu, 
kun hän on toimittanut laitoksille 
40 MWh energiaa.

Toimintamalli on todettu hy-
väksi. Se tuo etuja paikallistalou-
delle ja lisää toiminnallista vireyt-
tä. Osuuskuntaan on tulossa uusia 
jäseniä ja kunnassa on vireillä uu-
sia lämmityskohteita. Tällä haavaa 
80 prosenttia kunnan omistamista 
kiinteistöistä on hakelämmön pii-
rissä. Jos ja kun kunnantalo tulee 
siihen mukaan, päästään tasan 100 
prosenttiin.

Virtaviivaista
energiantuotantoa
Perniön Hakelämpö Oy:n toimin-
ta rakentuu metsätaloudellisen ja 
metsänhoidollisen näkökulman 
varaan. Energiantuotanto hoide-
taan mahdollisimman virtaviivai-
sesti muiden töiden ohessa. Met-
sätalouden tuloksen ratkaisee ai-
nespuun hinnoittelu, jolloin met-
sänhoidollisena tavoitteena on tu-
levien leimikoiden nopea järeyt-
täminen.

"Yhtiö omistaa vain rankaka-
soja ja yhden kännykkäliittymän. 
Tavoitteena on välittömien kus-
tannusten kattaminen ja tiedonke-
ruu toiminnan jatkamista varten", 

Metsänhoitoyhdistys Salometsän 
alueneuvoja Erkki Rinne tiivisti.

Loppuvuodesta 2002 perus-
tettu yhtiö voitti tarjouskilpai-
lun ja ryhtyi ylläpitämään kunnan 
3 MW:n lämpölaitosta syyskuun 
alusta vuonna 2003. Kolmivuotis-
ta sopimusta jatkettiin vuodella, 
joten se päättyy vuoden 2007 elo-
kuun lopussa. Perniön kirkonky-
län kaukolämpöverkossa on neli-
sen kymmentä kiinteistöä. Tuotet-
tu energiamäärä on ollut 11 000- 
12 000 MWh vuodessa, kunta myy 
reilut 10 000 MWh. Erotus selittyy 
verkostohäviöillä.

Yhtiön omistavat Salometsä, 
MTK:n Perniön yhdistys ja seit-
semän yksityistä osakasta. Yhtiö 
vastaa koko toimintaketjusta kan-
nolta kattilaan.

"Pahana ongelmana on kausi-
luontoisuus polttoaineen tuotan-
nossa. Haketus ja kuljetukset pyö-
rivät jatkuvasti talvikauden neljän 
kuukauden ajan, lopun aikaa vuo-
desta ne ovat tyystin vajaakäytös-
sä. On vaikea löytää yrittäjää, joka 
investoisi neljän kuukauden takia. 
Nyt samaa kalustoa käytetään se-
kä varsinaisessa metsäajossa että 
risunajossa."

"Tarvittavasta energiasta öljyl-
lä tuotetaan enintään pari kolme 
prosenttia. Kattilan teho riittäisi 
isommallekin kuormalle. Parasta 
olisi, jos asiakkaaksi löytyisi teol-
lisuusyritys, joka tarvitsisi proses-
sienergiaa tasaisesti läpi vuoden. 
Nyt kesäajan kuormitus vastaa 
vain 300-400 kW:n kattilatehoa."

Porissa
iso investointi
Vaikka sekä Satu Helynen että 
Pekka Laurila kertoivat teollisuu-
den vaisusta investointitahdista 
biovoimaloihin, Pori Energia Oy:
n kehitysinsinööri Juha Koskinen 
toi toisenlaisia terveisiä. Esisuun-
nitteluvaiheessa on biopolttoai-
neista lämpöä ja sähköä tuottava 
voimalaitos, jonka lämpöteho on 
200, sähköteho 50 megawattia. In-
vestointipäätös on tarkoitus tehdä 
vielä tämän vuoden aikana, jol-
loin laitos olisi käytössä vuonna 
2007. Laitos tulee Pohjolan Voi-
man tytäryhtiö Porin Prosessivoi-

man käyttöön. Se myy energiaa 
Kemiralle.

Tällä hetkellä Pori Energian 
Pihlavan ja Aittaluodon voimalan 
puupolttoaineiden käyttö on noin 
600 GWh vuodessa. Parhaimpina 
vuosina se on ollut yli 700 GWh. 
Notkahdukset johtuvat siitä, että 
puupolttoainetta ei joko ole saa-
tu tai sen hinta on ollut vaihtoeh-
toihin nähden liian korkea. Ait-
taluodossa pääpolttoaineena on 
turve, puuperäisten osuus on 35 
prosenttia, kierrätyspolttoaineen 
13 ja öljyn yksi. Voimalaitoksen 
vuotuinen energiantuotanto on 
1 200 GWh. Pihlavan 200 GWh:
n energiamäärä tuotetaan puul-
la (66 prosenttia), turpeella (11), 
öljyllä (20) ja kierrätyspolttoai-
neella (3). 

Viime vuonna molempiin toi-
mitettiin puupolttoainetta vajaat 
20 rekkakuormaa päivässä. Porin 
kaukolämmöstä ja teollisuuden 
prosessienergiasta noin 35 pro-
senttia tuotetaan biopolttoaineilla 
ja myydystä sähköstä 13 prosent-
tia. Koskinen kuvasi bioenergian 
käyttömahdollisuuksien lisäämis-
tä hyväksi.

Koskisen mukaan puupoltto-
aineiden hinta on jonkin verran 
noussut, mutta kaikki korotuso-
dotukset eivät ole siirtyneet hin-
toihin. Saadut päästöoikeudet ovat 
ohjanneet energiantuottajaa sel-
vittämään vaihtoehtoisten polt-
toaineiden saatavuutta. "Turpeen 
valmisteveron poisto paransi sen 
kilpailukykyä. Myös edullista kier-
rätyspolttoainetta on runsaasti 
tarjolla. Puupolttoaineen mark-
kinahinta perustuu tasaiseen laa-
tuun, toimitusvarmuuteen, luotet-
tavaan logistiikkaketjuun ja kor-
vaaviin polttoaineisiin nähden kil-
pailukykyiseen hintaan." r
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selonteko. "Molemmat liittyvät 
toisiinsa. Linjaukset on saatava 
valmiiksi kevätistuntokauden ai-
kana ja toteutettava sen jälkeen. 
Lait on hyväksyttävä tämän vaali-
kauden aikana. Kentältä tulee ko-
via paineita", Leppä myönsi.

Esitysten pienkäytön tuista ja 
liikenteen biopolttoaineista pitäi-
si valmistua muutaman viikon si-
sällä. "Niiden ei pitäisi olla iso 
ongelma, koska valtion talous on 
hyvässä kunnossa, osakemyynneis-
tä on kertynyt budjetoitua selvästi 
enemmän tuloja. Vaikka budjetin 
menokehys onkin lyöty lukkoon 
koko vaalikaudeksi, sen avaami-
nen on poliittisesta tahdosta kiin-
ni. Muutokset on tehtävä nyt."

Linjaukset vaikuttavat laajal-
ti, sillä energiankulutuksesta 29 
prosenttia tuotetaan bioenergialla 
turve mukaan lukien, liiketoimin-
nan arvo on 2,7 miljardia euroa, 
siihen liittyvän viennin arvo yli 
miljardi ja suora, työllistävä vai-
kutus 33 000 henkilötyövuotta.

Tavoitteita on,
teot puuttuvat
Suomen Bioenergiayhdistys Finbi-
on r.y.:n toiminnanjohtaja Pekka-
Juhani Kuitto puhui bioenergia-
alan nykyisistä ja tulevista haas-
teista. Hänen mukaansa Suomen 
tahtotila kyllä ilmenee asetetuista 
tavoitteista, mutta keinot niiden 
saavuttamiseen puuttuvat. "Inves-
toinnit ovat seisahtuneet, tuki-
määrärahoissa ei ole tapahtunut 
edistymistä, ilmaiseksi annettuja 
päästöoikeuksia on myyty kym-
menillä miljoonilla euroilla ja hal-
litus on varannut 100 miljoonaa 
euroa lisäpäästöoikeuksien han-
kintaan."

"Uusiutuvan energian edistä-
misohjelmassa esitettyjä lisäre-
sursseja ei näy budjeteissa, in-
vestointitukiin tai muihin edistä-
misinstrumentteihin ei ole varattu 
lisämäärärahoja, turpeen aseman 
vahvistaminen päästökauppatilan-
teessa jätettiin tekemättä, Kemera-
työryhmän esityksiä ei otettu huo-
mioon, Kemera-tukiin on tulossa 
supistuksia", Kuitto luetteli. 

"Pelkästään tavoitteeksi asetettu 
uusiutuvan energian osuuden nos-

taminen sähköntuotannossa 31,5 
prosenttiin vuoteen 2010 mennes-
sä merkitsee biosähkön tuotanto-
kapasiteetin nostamista rakenteilla 
olevan viidennen ydinvoimayksi-
kön verran, vähintään 1 500 me-
gawatilla. Aikataulu on suunnil-
leen sama kuin ydinvoimalallakin, 
mutta biosähköinvestoinnit ovat 
pysähdyksissä."

Kuitto suhtautui kriittisesti 
myös siihen, että hallituksen ener-
giapoliittisista linjauksista puuttu-
vat tyystin sekä selkeä omavarai-
suustavoite että keinot sen saavut-
tamiseksi. "Biopolttoaineet ovat 
paikallisia, helposti saatavissa ja 
turvallisia. Ne ovat hintavakaita ja 
omissa käsissä, vailla tuontipoltto-
aineiden saatavuuteen vaikuttavia 
globaaleja markkinariskejä. Näis-
sä oloissa turpeen oleellinen seos-
käyttö kuuluu energiahuoltoon. 
Fossiilisten polttoaineiden osuus 
energiankulutuksesta on edelleen 
yli 50 prosenttia ja kokonaisriip-
puvuus tuontienergiasta noin 70 
prosenttia."

Käytännössä eduskuntaan tu-
leva energia- ja ilmastopoliittinen 
selonteko merkitsee ydinvoiman, 
maakaasun ja tuontisähkön osuu-
den selkeää kasvattamista vuoteen 
2010 mennessä. Turpeen asema 
heikkenee oleellisesti, metsähak-
keen vahvistuu.

Bioenergia-alan järjestöjen 
muodostaman BioForumin tavoit-
teet on toimitettu syksyllä kansan-
edustajien tietoon. Niiden toteut-
taminen tietäisi lisää kotimaista 

energiaa 12 terawattitunnin ver-
ran, säilyttäisi turvealan työpaikat, 
kasvattaisi energiaomavaraisuutta 
ja säästäisi vuosittain 200 miljoo-
naa euroa pienemmän tuontiener-
gialaskun ansiosta.

Kotimaisten investointien käyn-
nistyminen pitäisi myös bioener-
gia-alan osaamisen korkeatasoise-
na. Isot kotimarkkinat turvaisivat 
myös viennin kehittymisen. Kui-
ton mukaan EU-maiden bioener-
gia-alan markkinoiden arvo tulee 
nousemaan 25 miljardiin euroon 
vuoteen 2010 mennessä.

Perustutkinto
kokeiluvaiheessa
Bioenergia-alan nelivuotinen pe-
rustutkintokokeilu aloitettiin val-
takunnallisesti vuonna 2004 kol-
messa oppilaitoksessa: Savonlin-
nan ammatti- ja aikuisopistossa, 
Oulun seudun ammattiopistossa 
ja Pohjois Keski-Suomen oppimis-
keskuksessa Saarijärvellä. Kokeilu-
koordinaattorina on Savonlinnan 
yksikkö. Tutkinto oli ensimmäi-
sen kerran yhteisvalinnassa viime 
vuonna.

"Kokeiluaika päättyy vuonna 
2007, jolloin viimeinen opiskeli-
jaryhmä valmistuu vuonna 2010. 
Kokeilutulosten perusteella hae-
taan tutkinnon vakinaistamista 
vuoden 2007 aikana", koulutus-

päällikkö ja vuoden 2005 Bioener-
gisti Raija Peippo kertoi.

Jokaisessa oppilaitoksessa on 
kaksi vuosiluokkaa, ensimmäiset 
30-42 kokeilututkinnon suoritta-
nutta oppilasta tulevat työmark-
kinoille vuonna 2007. "Opiskeli-
joiden, energia-alan yrittäjien ja 
eritasoisten tutkinnonohjausryh-
mien kautta tulleen palautteen 
kautta kerätään tietoa, miten ope-
tuksen teoria vastaa käytännön 
tarpeita. Tämän tiedon perusteella 
tullaan varmasti esittämään muu-
toksia opetussuunnitelmaan."

Tähän asti esille tulleita aiheita 
ovat haketus- ja lämpölaitostek-
niikka, yrittäjyys, vaihtoehtoiset 
biopolttoaineet, jätteidenpoltto. 
"Syksyllä 2004 aloittaneet opiske-
lijat ovat oppilaitoksesta riippu-
matta valinneet puupolttoaineen 
korjuun ja logistiikan. Opiskelun 
henkilökohtaistamisen myötä on 
ollut kysyntää lämpölaitosteknii-
kan valtakunnallista opetussuun-
nitelmaa laajempaankin opiske-
luun."

Peippo sanoi tietävänsä, että 
bioenergia-alan yrittäjät odottavat 
saavansa työharjoitteluun ammat-
titaitoista väkeä. Hän toppuutte-
li näitä odotuksia. "Ensimmäisen 
vuoden opiskelijoilla ei ole vie-
lä kovin syvällistä konekokemus-
ta, joten heiltä ei voi edellyttää 
koneiden hallintaa. Koneopetus 
painottuu toiseen ja kolmanteen 
vuoteen. Siksi heidät pitää sijoit-
taa osaamisensa mukaisiin tehtä-
viin. Oppilaitoksilla on joka tapa-
uksessa hyvät koneopetuksen re-
surssit ja hyvä sekä monipuolinen 
konekanta", hän korosti.

Peipon mukaan lämpölaitos-
tekniikan osuus on tärkeää, jol-
loin sen laajuutta opetussuunni-
telmassa on mietittävä uudelleen, 
vaikka opiskelijat pääosin työllis-
tyvätkin raaka-aineen hankinta-
ketjuun. r

Pekka-Juhani Kuitto: Suomen tah-
totila kyllä ilmenee asetetuista 
tavoitteista, mutta keinot niiden 
saavuttamiseen puuttuvat.

Raija Peippo: Opiskelijoiden, ener-
gia-alan yrittäjien ja eritasoisten 
tutkinnonohjausryhmien kautta 
tulleen palautteen kautta ke-
rätään tietoa, miten opetuksen 
teoria vastaa käytännön tarpeita. 
Tämän tiedon perusteella tullaan 
varmasti esittämään muutoksia 
opetussuunnitelmaan.

Pelletti- 
kilpailuun 
ehtii vielä  
mukaan
Jyväskylän Teknologiakeskus Oy:n 
järjestämään Pelletti 2006-kilpai-
luun ehtii vielä osallistua: ilmoit-
tautumisaika päättyy tämän kuun 
lopussa, 31.3.2006.

Kilpailulla haetaan hyviä ideoita 
pellettijärjestelmien ja -palveluiden 
kehittämiseen. Ehdotusten tulee si-
sältää vähintään päälaitetoimitus ja 
laajimmillaan lämmön kokonais-
toimitus. Kohteena voi olla joko 
omakotitalo, suurempi taloryhmä 
tai kiinteistö. Se voi olla uudisra-
kennus- tai peruskorjauskohde.

Kilpailun yhteistyökumppanei-
ta ja tukijoita ovat Jyväskylän seu-
dun osaamiskeskusohjelma ja Vapo 

Oy. Kilpailussa jaettavien palkinto-
jen rahallinen arvo on 5 000 euroa. 
Rahapalkintojen lisäksi kilpailun 
järjestäjät ja tukijat edesauttavat 
kolmen parhaaksi arvioidun ehdo-
tuksen toteuttamista kaupallisissa 
kohteissa.

Palkintojenjaosta päättää erilli-
nen palkintolautakunta. Kilpailu 
on avoin kaikille yksityishenkilöille, 
yrityksille ja yhteisöille.

Kilpailulomake sääntöineen on 
saatavissa Jyväskylän Teknologia-
keskus Oy:n ja Bioenergia Suomes-
sa -portaalin verkkosivuilta osoit-
teissa www.jsp.fi ja www.finbioener-
gy.fi.

Valio avustaa  
Hatsinan  
meijerihanketta
Valio avustaa venäläistä Galatika -
yhtiötä uuden meijerin rakentami-
sessa Hatsinaan tarjoamalla hank-
keeseen osaamistaan meijeriraken-
tamisessa sekä Valion Suomessa 
suljetuista tehtaista vapautuneita 
koneita ja laitteita.

Galaktika tulee jatkamaan Hat-
sinan nykyisen meijerin toimin-
taa uudessa rakennuksessa. Uuden 
meijerin arvioidaan valmistuvan 
vuoden 2007 loppupuolella.

Valion toimitusjohtaja Harry 
Salonahon mukaan Valio itse ei 
ole osakkaana meijerissä, eikä se 
aloita itse meijeritoimintaa Venä-
jällä. "Tarvitsemme kuitenkin Ve-

näjän kasvaville markkinoille yhä 
enemmän myös tuoretuotteita, joi-
ta voimme valmistuttaa uudessa 
meijerissä paikallisesti. Paremmin 
säilyviä tuotteita, kuten sulatejuus-
toa, juustoa ja voita tuomme Suo-
mesta kuten tähänkin asti."

Valio on Venäjällä merkittävä 
toimija. Valion tuotemerkit Viola, 
Oltermanni ja Valio voi ovat Venä-
jällä hyvin tunnettuja. Valion tytä-
ryhtiön ZAO Valio St. Petersburgin 
liikevaihto kasvoi viime vuonna 
noin 120 miljoonaan euroon, mikä 
on lähes 35 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. r
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Pertti Jalonen

Eduskuntakäsittelyyn tulevan 
valtioneuvoston energia- ja 
ilmastopoliittisen selonteon 

linjausten taustalla on kauppa- ja 
teollisuusministeriön WAM-skenaa-
rio (´With Additional Measures´). 
Siinä esiteltyjen toimenpiteiden 
avulla Suomen on määrä päästä 
omalta osaltaan EU:n tavoitteeseen 
nostaa uusiutuvien energialähteiden 
osuus 6:sta 12:een prosenttiin vuo-
teen 2010 mennessä.

Ktm:n skenaarion luvut merkit-
sevät ydinvoiman ja tuontisähkön 
osuuden kasvattamista, vesivoiman 
lisäämistä uudistettavan vesilain sal-
limissa rajoissa, muiden biopoltto-
aineiden, erityisesti metsähakkeen 
käytön lisäämistä ja turpeen käytön 
oleellista vähentämistä. Näin syntyy 
asetelma muut uusiutuvat vastaan 
energiaturve.

Energiaturpeen käyttö nou-
si enimmilleen 25 terawattituntiin 
vuonna 2003. Viime vuonna sii-
tä suli kolmannes päästöoikeuksien 
korkean hinnan takia, koska päästö-
kaupassa turvetta kohdellaan fossii-
listen polttoaineiden tavoin, vaikka 
se on määritelty hitaasti uusiutu-
vaksi biopolttoaineeksi. 

Määritelmä saattaa kuullostaa 
huvittavalta, mutta Geologian tut-
kimuskeskuksen (GTK) selvitykset 
osoittavat turvevarojen pysyneen 
käytöstä huolimatta ennallaan vii-
meiset 50 vuotta, joten jossain koh-
den suota on eilistäkin turvetta.

Ellei turpeen asemassa tapah-
du mitään muutoksia, sen käyttö 
jää tulevaisuudessa 15 terawattitun-
tiin. "Turpeen käytön tulevaisuuden 
kannalta tärkeää on päästökauppa. 
Siinä otetaan huomioon vain sen 
polton päästöt. Juuri valmistuneissa 
ruotsalaisissa ja suomalaisissa tutki-
muksissa on havaittu, että ojitetut 
suoalueet ovat merkittäviä kasvi-
huonekaasujen päästölähteitä", Va-
po Oy:n kehitysjohtaja Kari Mutka 
huomauttaa.

Ojitusalueilta
isot päästöt
Tutkimusten mukaan Suomen met-
säojiteltuilta suoalueilta vapautuu 
6,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidia 
vuodessa ja suopelloilta 5 miljoonaa 
tonnia. "Siten ojitettujen turvemai-
den noin 12 miljoonan tonnin pääs-
töt ylittävät Suomen päästövähen-
nystavoitteeksi asetetut 11 miljoo-
naa tonnia. Suomen kokonaispääs-
töt eivät näin muodoin vähenisi, 
vaikka turvetuotanto lopetettaisiin 
kokonaan", Mutka painottaa.

"Mikäli turvetuotanto ohjataan 
tällaisille alueille, turpeen käytön 
avulla itse asiassa pienennettäisiin 
maankäytön kasvihuonepäästöjä. 
Ongelmana kuitenkin on, että tur-
peesta lasketaan vain polton päästöt. 
Maankäytön muutoksen tuottamaa 
hiilidioksidin vähenemää ei oteta 
lainkaan huomioon turpeen päästö-
kerroinlaskelmissa", hän lisää.

Ruotsissa ojitettujen turvemaiden 
vastaavat päästöt ovat viime keväi-

sen tutkimuksen mukaan 3 miljoo-
nan tonnin tietämissä.

Suomen turvevarat ovat mitta-
vat. GTK:n mukaan soissa on tur-
vetta kuiva-aineeksi muutettuna 11 
miljardia tonnia. Nykytekniikalla 
korjuukelpoista turvetta lasketaan 
saatavan 1,2 miljoonan hehtaarin 
alalta. Näiden soiden turpeen sisäl-
tämäksi energiamääräksi arvioidaan 
12 800 terawaattituntia, mikä vastaa 
Suomen 35 vuoden koko energian-
käytöä. Reservi on suuri siihen näh-
den, että suoalasta olisi tällöinkin 
käytössä noin 13 prosenttia.

Vaihtoehto
ktm:n skenaariolle
Pohdittaessa kansallisia keinoja li-
sätä uusiutuvien energialähteiden 
osuutta kauppa- ja teollisuusminis-
teriön WAM-skenaario ei muuta 
kokonaistilannetta oleellisesti, kos-
ka se ei vähennä Suomen riippu-
vuutta tuontienergiasta. "Parempi 
vaihtoehto on strategia, jossa koti-
maiset polttoaineet asetetaan etusi-
jalle ja tuontienergiaa vähennetään. 
Kotimaista energiaa voidaan lisä-
tä 12 terawattitunnilla korvaamalla 

kevytöljyä pelleteillä, joiden käyttö 
nostetaan 5 terawattituntiin, pelto-
energian voimalaitoskäyttö lisätään 
2 terawattituntiin, lauhdesähkön 
tuotannossa kivihiili ja maakaasu 
korvataan turpeella ja rakennetaan 
uutta sähköntuotantokapasiteettia. 
Nämä toimenpiteet eivät lisää kas-
vihuonekaasupäästöjä."

Mutkan mukaan turpeen aseman 
säilyttäminen vahvana on joka ta-
pauksessa tärkeää, koska sen käyttö 
mahdollistaa puu- ja peltoenergi-
an kasvun. "Turvetta tarvitaan kat-
tilateknisistä syistä puu- ja pelto-
biomassa tukipolttoaineeksi. Turve 
myös parantaa voimalaitosten huol-
tovarmuutta, koska sen saatavuu-
dessa ei esiinny katkoksia. Mikäli 
Suomessa aiotaan toteuttaa EU:n 
liikenteen biopolttonesteille asetta-
mat tavoitteet, suuri osa peltoalasta, 
mahdollisesti myös metsähakkees-
ta on varattava biopolttonesteiden 
tuottamiseen. Tällöin turpeessa on 
merkittävä energiahuollon reservi: 
prosentti suopinta-alasta varmistaa 
25 terawattitunnin käytön kymme-
niksi vuosiksi." r

Turpeen käyttö pienentäisi 
ojitusalueiden päästöjä

Uutta tutkimustietoa

Kehitysjohtaja Kari Mutka: Parem-
pi vaihtoehto on strategia, jossa 
kotimaiset polttoaineet asetetaan 
etusijalle ja tuontienergiaa vähen-
netään. 

Prosentti suopinta-alasta varmistaa 25 terawattitunnin käytön vuosikymme-
niksi.

Turpeessa on eniten käyttämätöntä energiapotentiaalia.

Päästökaupan vaikutus näkyy lauhdevoiman jyrkkänä pudotuksena.

Faktaruutu
Turvetuottajien hallussa on 1,4 prosenttia suoalasta, noin 130 000 
hehtaaria. Sitä on nostettu noin 50 000 hehtaarilta, mikä on noin 
puoli prosenttia suoalasta.
Kotimaisten energialähteiden osuus Suomen energiankulutuksesta 
oli vuonna 2004 tasan kolmannes. Puuta siitä oli 21, turvetta 6, vesi-
voimaa 4 ja muita kotimaisia 2 prosenttia. Sähköstä puulla tuotettiin 
10,5, turpeella 5,3, vesivoimalla 16, muilla kotimaisilla 1,4 prosenttia 
vuoden 2005 tilastojen mukaan. 
Kaukolämmöntuotannossa kotimaisten polttoaineiden osuus oli vii-
me vuonna 31 prosenttia. Tärkein polttoaine oli turve 17,5 prosentin 
osuudella. Puun osuus oli 10,5 prosenttia. Turpeella tuotetun kauko-
lämmön piirissä lasketaan olevan noin miljoona suomalaista. 



mittava vaurio, niin mitä sitten teh-
dään? Pyöritellään peukaloita? 

Lämpölaitos osaa kyllä pitää ot-
taessaan. Aidan yli ei loikita, eikä 
keskeytysvakuutukset siinä paina. 
Pitää joskus uskaltaa olla eri mieltä 
eikä vain nyökytellä toimeksianta-
jalle, Wuorio julisti.

Hakkuutähteiden peitteleminen 
on tärkeää. Joskus on tiukkoja koh-
teita, kun on luvattu että risut läh-
tevät, mutta isäntää on pitänyt pyy-
tää apuun purkamaan jäätynyttä 
kasaa koneella. Parhaiten peittely 
onnistuu, kun tukkiautolla kiertää 
peittelemässä sellaiset kasat, joiden 
tietää jäävän talven alle. Autonostu-
rilla ehtii hyvinkin peittelemään 20 
kasaa päivässä.

Mikäli metsäkonekuski ei halua 
ajaa risuja, niin älkää pakottako 
häntä siihen. Jos niitä pitää ylitöinä 
ja kovalla kiireellä ajaa, ja tulokse-
na on epäpuhtaita hakkeita. Silloin 
kannattaa risujen ajo jättää alan 
ammattilaiselle. 

Terminaali tasaa 
hyvin tuotantoa
Viime vuonna haketoiminnan kas-
vutavoite oli kova. Silloin Reijo 
Wuorio rupesi miettimään termi-
naalia, johon tavaraa voisi varas-
toida lämpiminä kesäkuukausina 
ja hakettaa kysynnän kasvaessa syk-
syä kohti. Haketerminaalin tarkoi-
tus on nimenomaan tasata kausi-
vaihteluita.

Alussa paikaksi mietittiin van-
haa soramonttua, mutta lopulta 
terminaali päätettiin sijoittaa kan-
tatie 55:n varteen kalliopohjaiselle 
kolmen hehtaarin tontille, jossa oli 
harjoitettu aikaisemmin mullanja-

lostusta. Suotuisan syksyn aikana 
kentästä asvaltoitiin 0,6 hehtaarin 
alue. Sieltä on Tolkkisten lämpölai-
tokselle on matkaa 30 kilometriä ja 
Askolaan vain muutama kilometri. 

Risujen ja kantojen keruun kan-
nalta alue on hyvä, sillä rakennus-
kohteita on melkoisesti 50 kilomet-
rin säteellä. Jos hakereissulta ei tule 
110 kuution erää, niin se tehdään 
irtorisuautolla, jolla on helpompi 
käydä risukasalla yhdellä autolla 
kuin kahdella. Risut varastoidaan 
kentän perällä ja kantoaumat teh-
dään loivaan alamäkeen, ettei tule 
vesiongelmia.

"Joskus tehdään niin, että aamu-
ruuhkassa ei lähdetä koneilla aja-
maan ruuhkan joukkoon vaan en-
simmäinen kuorma haetaan termi-
naalista. Joskus iltavuoron miehet 
tekevät sieltä noudon, kun palstaa 
ei viitsi vaihtaa. Terminaali sijait-
see hallista seitsemän kilometrin 
päässä. Sieltä saattaa kotiin tulessa 
joku ahne saada hakkurikuskin yli-
puhuttua, että teetkö vielä yhden 
kuorman."

Yksi ongelma on kesällä laitosten 
huono vastaanottokyky ja pitkät 
kuljetusmatkat. Joskus on kesällä 
ollut ongelmallista, että jos hake ei 
ole kelvannut muualle, niin joita-
kin kuormia on viety Turkuunkin, 
jonne ensimmäiset järkevät kohteet 
ovat korkeintaan Lohjalta. Termi-
naali ja välivarasto tasaavat tällaisia 
kysynnän vaihteluita.

Wuorio on päätynyt siihen, että 
laitteiston pitää olla tehdastekois-
ta ja että varaosia saa muualtakin 
kuin kyläsepältä. Hallilla on katta-
va varaosavarasto. Perusvarastoon 
kuuluvat rummut, heitinkotelot, 

hihnat, laakerit ja jopa torvet. Ei 
ole tavatonta, että ylös jäänyt tor-
vi on saattanut ottaa siltaan kiinni 
- onhan niillä kaivinkoneillakin sil-
toja raavittu.

"Ikuisuuskysymys on onnistunut 
huolto ja varaosat. Miehet ovat jos-
kus väsyneet ja urakan jälkeen illal-
la on pientä probleemaa. Remontti-

mies sanoo kuskille, jotta mene nyt 
nukkumaan ja kun tämä  tulee aa-
mulla hallille, niin hakkuri on taas 
kunnossa. Meillä on pari kolme 
miestä, jotka voi hälyttää apuun. 
Melkoisen iso vika pitää olla hak-
kurissa, jos se ei yön aikana meillä 
kuntoudu", Reijo Wuorio sanoi. r

Morbargin kan-
tomurskain jau-
hoi näytöksessä 
kuivia kantoja. 
Aliurakoitsijan 
omistama kone 
tulee terminaa-
liin töihin aina 
tarpeen vaati-
essa.

Koneyrittäjä Reijo Wuorion haketusterminaalissa pidetyssä näytöksessä oli 
esillä koko haketinrepertuaari. Tällä hetkellä yrityksen käytössä on kolme Jentz 
560D -hakkuria.
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Vesa Jääskeläinen

Reijo Wuorio aloitti hakehom-
mat omalla toiminimellään 
vuonna 2001, kun Pornaisten 

lämpölaitos etsi lehti-ilmoituksella 
hakeyrittäjää. Hän muisteli Kone-
yrittäjien energiapäivillä Haikossa, 
että he tekivät aluksi hirmuisesti 
virheitä. Ne olisi voitu välttää, jos 
aiheeseen olisi ensin perehdytty. 

Maarakennusyritys Konevuori 
Oy:n perustajana tunnetun Reijo 
Wuorion mukaan kolme pahinta 
sudenkuoppaa olisi voitu ohittaa 
heti aloitettaessa. Olisi kannatta-
nut pari viikkoa kiertää ensin ym-
päriinsä, ja katsoa miten hommat 
toimivat. Mutta kun ei ollut tahoa 
jolta kysyä. Nyt on opittu kanta-
pään kautta. 

Ensimmäisenä koneena Reijo 
Wuorio pääsi tutustumaan erääl-
tä yrittäjältä ostettuun käytettyyn 
Timberjackiin. Sillä saatiin vähän 
haketettuakin. Olivat kehuneet 
dumpperia nopeaksi tiellä, mutta 
kun sen vei metsään, niin se kel-
lahti pari kertaa kumoon, kun pai-
nopiste tuli 20 kuution takia liian 
korkealle. 

"Koetimme hakettaa Timber-
jackilla myös palstalla, mutta siitä 
luovuttiin kuitenkin nopeasti, sillä 
yksikään automies ei jaksa odottaa, 
kun Timberjack käy kuusi kertaa 
metsästä hakemassa puuta. Hyöty-
kuorma oli pieni."

Metsäautotiet ovat kapeita ja nii-
hin on vaikea viedä vaihtokontteja. 
Jos ne varastoidaan tien varteen, 
niin viiden kuuden tunnin kuluttua 
purku pitää tehdä kaivurilla ja vai-
keuksia tulee paljon. Wuorion mu-
kaan konttisysteemi oli muutenkin 
vaikea, sillä konttiin ei voinut pu-
haltaa hakkurilla eteen eikä taakse, 
vaan auto piti saada auto viereen. 
Metsäautotieltä autoa jouduttiin 
onkimaan monta kertaa ylös.

Vuonna 2002 tuli kuvioihin mu-
kaan myös Sisu-hakkuri ja sillä ha-
ketusmäärät nousivat. Timberilla 
ja Sisulla haketettiin vielä vuon-
na 2003. Siinä vaiheessa yrityksessä 

nähtiin, että hake-alalla on tulevai-
suutta. Wuorio rupesi hakemaan 
tehdastekoista hakkuria, johon saa 
varaosia. Pienen Euroopan kiertu-
een jälkeen yritys päätyi saksalai-
seen Jenziin.

Vuonna 2004 hakemäärä nousi 
jo yli 165 000 irtokuutioon. Haitak-
si kuitenkin koettiin erittäin suuret 
kausivaihtelut. Vuoden 2005 alussa 
alussa haketoiminnan vetäjäksi tuli 
taloon metsätalousinsinööri Mark-
ku Eskelinen. 

Hänen ensimmäisiä tehtäviään 
oli ratkaista kausivaihteluiden on-
gelma ja tasoittaa tuotanto. Markku 

onnistui siinä hyvin. Määrät saatiin 
tasaiseksi pitkin vuotta ja haketus-
määrä kasvoi viime vuonna yli 250 
000 irtokuutioon. Tämän vuoden 
tavoite on jo 320 000 irtokuutiota.

Kiirekohteet
hyvin hallussa
Wuorio tekee noin puolet kaikista 
Kehä III:n sisäpuolella tapahtuvista 
haketuksista. Usein niillä on kova 
kiire. "Jos siellä tehdään päätös, et-
tä kohde lähtee liikkeelle, niin huo-
menna tulee moto ja seuraavana 
päivänä puut ajetaan kasaan. Sitä 
seuraavana päivänä ne on jo hake-

tettava, tai kaivinkonemies kylvää 
niiden päälle soraa."

"Meillä on aika hyvin nämä pää-
kaupunkiseudun niin sanotut am-
bulanssikohteet hallussa. Meillä on 
muutama hakkuri käytössä. Jos yksi 
menee rikki niin toinen menee tilal-
le. Jos on luvattu että risut lähtevät, 
niin ne myös lähtevät."

Haketuskalustona on nyt kolme 
Jenz 560D -hakkuria ja ajokalusto-
na kuusi kolmen kontin vaihtola-
va-autoa. Ketjupurkuautoja ei ole 
yhtään. Viime syksynä ketjupur-
kuautoa kokeiltiin kaksi viikkoa ja 
hakkurikuskien palaute oli heti, et-
tä jompikumpi lähtee talosta; mies 
tai auto.

Matkat ovat kuitenkin 40-120 
kilometriä suuntaansa. Nupeilla ei 
voi kuljettaa ja perävaunuun pitää 
pystyä lastaamaan myös pahasta 
paikasta. Kesällä se vielä onnistuu, 
mutta pääsääntöisesti kaikki teh-
dään nuppikuljetuksina metsästä. 
Kuormatilat vetävät 110-125 mottia 
eli kaikki mitä laki sallii.

Aloittavan 
hakettajan abc
Reijo Wuorio antoi napakoita oh-
jeita aloitteleville hakeurakoitsijoil-
le. Hänen teesinsä kuuluivat seu-
raavasti:

Ota neutraalilta taholta tietoja. 
Älä usko ensimmäistä konemyyjää, 
sillä se johtaa vähintäänkin harhaan. 
Jos menet tarjoamaan hakkeen te-
koa jollekin, niin jokaisen kannattaa 
miettiä tarkkaan mitä sinne lähtee 
tekemään. Kannattaa poiketa ulko-
maillakin katsomassa, miten hake 
käsitellään.

Sitten kun hakkuri on ostettu 
ja saatu työ, niin vakuuttaminen 
on ensimmäisiä asioita lähdettäessä 
kokeilemaan konetta. Sehän saat-
taa palaa jo koekäytössä, Wuorio 
varoittaa

Hakkeen ostajia eli toimeksian-
tajia pitää olla useita, sillä on vaa-
rallista jäädä yhden "työnantajan" 
varaan. Jos Etelä-Suomessa olevaan 
ja parikymmentä tuhatta kuutiota 
vuodessa käyttävään kattilaan tulee 

Maltti on valttia 
konehankinnoissa

Reijo Wuorion evästykset aloittaville haketusyrittäjille

Ajokalusto koostuu kuudesta koukkulava-autosta, joissa on 110-125 kuution 
vetoiset konttiyhdistelmät. Yritys käyttää kuljetuksessa myös aliurakoitsijoita.

Reijo Wuorio kehotti aloittavia hakeyrittäjiä katsomaan ensin ympärilleen, 
ennen kuin hankkeisiin ryhtyy.
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Ympäristön puolesta
Viime kesän lomareissulla matkustimme autolautalla Ruotsin Nynäshamnista Got-
lannin saarelle Visbyhyn. Koko merimatkan ajan huomio kiinnittyi meren peittävään 
sinileväpuuroon, joka Gotlannissa ajautui tuulen mukana rantaan haisevana, harmaa-
na lietteenä. Eipä tullut mieleenkään mennä uimaan - paikoitellen rannan läheisyy-
dessä haju oli kuvottava.

Ei siis ole epäilystäkään, että Itämeri on huonossa kunnossa ja kaikki voitava pi-
tää tehdä sen tilan parantamiseksi. Maataloudella on tässä tehtävässä kiistatta oma 
osuutensa, mutta vastuunsa on muillakin. On hyvä muistaa, että yhdyskuntien jäte-
vedet laskettiin vielä 1970-luvun alkuvuosina pääosin raakana vesistöihin ja tuolta 
ajalta on pohjasedimenteissä valtavat määrät ravinteita - myös Itämeressä. Paraskaan 
puhdistamo ei poista kaikkia ravinteita. Esimerkiksi Helsingin päästöt vastaavat puh-
distuksen jälkeenkin Salon kaupungin jätevesien laskemista puhdistamattomina me-
reen. Tarkoitukseni ei ole viedä huomiota sivuun maatalouden ympäristötekojen tar-
peesta, mutta synnin tunnon ei pitäisi olla vieras citystadilaisellekaan. 

Maatalouden ympäristönsuojelu on parhaillaan erityisen intensiivisen tarkaste-
lun alla, kun uutta ympäristöohjelmaa sorvataan seuraavalle kaudelle. Ohjelmaa on 
valmisteltu laajalla työryhmäkäsittelyllä, lausuntoja on pyydetty ja kaiketi myös saa-
tu runsaasti. Valmistelussa ovat olleet mukana suunnilleen kaikki mahdolliset ja mah-
dottomat tahot, joita asia tavalla tai toisella koskettaa, ja ensimmäiset ohjelmaluon-
nokset olivat sen mukaisia. Ensimmäinen ehdotus oli epätasainen kokoelma sekalaisia 
toimenpiteitä, joista suurinta osaa yhdisti vaikeus määritellä niiden todellista vaikut-
tavuutta. Seuraavat versiot ovat olleet parempia, mutta vaikuttavuuden ongelma on 
ja pysyy. 

Ympäristötukea on Suomessa maksettu EU-jäsenyyden alusta asti. Jotenkin olisi 
kai kohtuullista olettaa, että maataloustutkimus olisi 11 vuodessa kyennyt tutkimaan 
erilaisten viljelyteknisten toimenpiteiden todellista vaikuttavuutta - sekä ohjelmissa 
sovellettujen että mahdollisten muiden variaatioiden. Sitäkin käsittämättömämpää 
on, että kolmatta ohjelmakautta sovellettaessa ratkaisuja tehdään edelleen enemmän 
suppeiden kenttäkokeiden ja teoreettisen pohdinnan kuin maatilamittakaavassa to-
teutettujen järjestelmällisten koejärjestelyjen tuottaman tiedon varassa. 

Maatilojen toiminta on taloudellista tulosta tavoitteleva biologian, teknologian, ih-
misten ja osaamisen muodostama kokonaisuus, jonka huomioon ottaminen tahtoo 
niin tutkimuksessa kuin neuvonnassakin hukkua sektoriajattelun taakse. Siinä missä 
"asiantuntijat" istuvat palavereissa hakeakseen "oikeita" lannoitustasoja, kasvipeit-
teisyyttä ja lannanlevitysohjeita, rationaalinen viljelijä on jo kymmenen vuotta etsi-
nyt keinoja maksimoidakseen ravinteiden käytön hyötysuhdetta. Samaan aikaan kun 
MTT:n biologit pyrkivät alentamaan lannoitustasoja, MTT:n taloustutkijat ihmettelevät 
viljatilojen heikkoa tuottavuuskehitystä. Tosiasia on, että rahalla ostettujen, teollis-
ten lannoitteiden käyttö on jo vuosia ollut tasolla, joka ei hehtaareille tasan jaettuna 
mahdollista hyvän ja laadukkaan sadon tuottamista. 

Uusi ympäristöohjelma voisi parhaimmillaan olla tuotannollisesti ja taloudellises-
ti tehokas ympäristöjohtamisen malli. Viljelijälle ohjelma olisi mielekäs, kun toimen-
piteet olisivat selkeästi perusteltuja ja niiden vaikuttavuus olisi kiistaton. Jotta tämä 
olisi tulevaisuudessa mahdollista, on seuraavan ohjelmakauden valmistelu aloitettava 
välittömästi keräämällä tietoa maatilamittakaavassa tehdyistä toimenpiteistä ja nii-
den todellisista vaikutuksista. Viljelijän pitää kaikessa toiminnassaan perustaa päätök-
sensä oikeaan tietoon ja samaa pitää jatkossa voida odottaa myös ympäristöohjelmi-
en valmistelulta. 

JK. Edellisessä kolumnissani pyysin laskelmia, jotka osoittaisivat korkeat pellon 
hinnat kannattaviksi. En saanut yhtäkään laskelmaa (en tosin niitä odottanutkaan), 
runsaasti palautetta kylläkin. Joko laskelmia ei ole tehty, niitä ei kehdata oman tyh-
myyden paljastumisen pelossa julkaista tai sitten hallinnassa on jotakin sellaista vii-
sautta, jota ei kaikille konsulteille ja kilpailijoille haluta jaella.

Näköalapaikka

Timo Jaakkola

Agritek täydentää New Hol-
land -mallistonsa yläpäätä 
uudella NH T8000 -sarjalla. 

Sarja rakentuu kolmesta tyypis-
tä, joissa kaikissa on yhteispaine-
ruiskutuksella ja ahtoilman jääh-
dytyksellä varustetut 8,3-litraiset 
kuutosmoottorit. Tyyppikohtaiset 
nimellistehot ovat haarukassa 182-
223 (248-303) ja suurimat tehot 

207-247 kilowattia (281-337 hv)
Powershft-ajovoimansiirrossa on 

vakiona 23 välitystä eteen ja kuusi 
taakse sekä lisäksi ryömintänope-
udet. Valinnaisena tarjolla olevan 
viidenkympin voimansiirron kyl-
kiäisenä saa etuakselijousituksen. 
Neljänkympin voimansiirrolla va-
rustetun traktorin valinnaisvarus-
tevalikoimaan sisältyy ketteryyttä 

parantava supersteer-etuakseli, jos-
sa pyörien lisäksi myös itse akseli 
kääntyy.

Kuormantuntevan hydrauliikan 
suurimmaksi tuotoksi ilmoitetaan 
146 litraa minuutissa. Nostovoimaa 
on tarjolla kahdessa pienimmässä 
typissä 9000 ja suurimassa 10200 
kiloa. Ulkopuolisen hydrauliikan 
tarpeet tyydytetään viidellä kaksi-

toimisella lohkolla.
Ohjaamossa kuljettajan istuimes-

sa on myös sivusuuntaisen jouston 
osaava aktiivijousitettu istuin. Au-
tomaatti-ilmastointi ja sähkösää-
töiset peilit sisältyvät vakiovarus-
tukseen. Päisteautomatiikka on va-
kio- ja ISOBUS-terminaali lisäva-
ruste. r

Mallistolaajennus

Jyrki Karkinen

Agritek Oy on yksi Suomen 
suurimpia maatalouskone-
kaupan yrityksiä. Koko toi-

mintansa ajan yritys on ollut ainoa 
merkittävä maatalouskonemyyjä, 
joka on toiminut yksityisen, koko 
maan kattavan jälleenmyyjäver-
koston kautta. Yrityksen edustamia 
merkkejä ovat  CNH:n New Holland 
ja Case IH -traktorit. Traktoreiden 
lisäksi tuotevalikoimaan kuuluvat 
New Holland -puimurit ja -paalai-
met, Taarup heinä- ja rehukoneet, 
Kongskilde kylvö- ja muokkaus-
koneet, Överum-aurat, Trima-etu-
kuormaimet, Kipa-perävaunut ja 
Farmi-metsäkoneet.

Agritekin alku ajoittuu vuoteen 
1986. John Deere oli jäänyt ilman 
maahantuojaa Hankkijan lopettaes-
sa tytäryhtiönsä Laborin toiminnan. 
Samaan aikaan Case- ja IH-trakto-
rit yhdistyivät ja niiden myynti siir-
tyi SOK:lle, joten Casea myyneet 
yksityiset kauppiaat jäivät ilman 
edustusta. SGN oli siihen mennessä 
tullut kehityksessään sellaiseen vai-
heeseen, jossa laajentuminen uusil-
le tuotemarkkinoille oli ajankoh-
taista. Erilaiset tarpeet kohtasivat 
luontevasti ja asiat etenivät vauh-
dilla siihen pisteeseen, että Agritek 
perustettiin. 

Agritekin perustamista pidettiin 
markkinoilla ehkä hieman yllättä-
vänä liikkeenä, sillä maatalousko-
nekauppaa tekivät Suomessa siihen 
aikaan vain suuret keskusliikkeet ja 

valmistajien omat yhtiöt. Kauppa 
kävi kuitenkin hyvin, ja yhtiö va-
kiinnutti asemansa traktorimark-
kinoilla.  

Lamasta kasvuun
90-luvun alkuvuosien lama ja maa-
talouden rakennemuutos aiheut-
tivat koko alalla suuria muutok-
sia. Traktorimarkkinat romahtivat 
muutamassa vuodessa noin neljän-
nekseen aiemmasta, ja alan toimijat 
olivat suurissa vaikeuksissa. Myös 
Agritek joutui sopeuttamaan toi-

miaan ja vähentämään henkilökun-
taansa. Samaan ajanjaksoon osui 
toinenkin suuri muutos: Fiat-trak-
torit olivat laman jälkimainingeis-
sa jääneet ilman edustajaa ja Fiat-
konsernista tiedusteltiin kiinnostus-
ta ryhtyä merkin maahantuojaksi. 
Ehdotuksen teki Agritekin kannal-
ta vielä mielenkiintoisemmaksi se, 
että Fiat oli hieman aikaisemmin 
ostanut Fordin traktoritoiminnot. 
Sopimukseen päästiin ja Agritekis-
ta tuli ensimmäinen maahantuoja 
maailmassa, jolla oli molempien 

merkkien edustukset. 
Myynti saikin uusista edustuk-

sista kaivatun piristysruiskeen. Var-
sinkin uusien merkkien myötä laa-
jentunut varaosakauppa mahdollisti 
Agritekin kasvun. Myöhemmin Fiat 
ja Ford yhdistettiin New Hollandik-
si, jonka emoyhtiö osti myös Case 
IH:n. Agritek sai taas kunnian toi-
mia ensimmäisenä maahantuojana, 
joka edusti molempia merkkejä.  

Huoltotoiminta tiivistyy
Eu-jäsenyyden myötä traktorikaup-
pa tasaantui noin kymmenen vuot-
ta sitten. Vakailla markkinoilla uu-
sia toimintoja haetaan keskittymäl-
lä entistä enemmän kokonaisasiak-
kuuteen. Agritek-liikkeisiin halutaan 
kehittää koneisiin liittyviä palveluja 
koko niiden elinkaaren ajalle. Uusi 
tekniikka ja varsinkin monipuolisen 
elektroniikan lisääntyminen trak-
toreissa aiheuttaa sen, että nykyään 
yhä harvemmin koneita huolletaan 
maastossa. Jälleenmyyjien lämpi-
missä ja asianmukaisesti varuste-
tuissa tiloissa huollot ja korjaukset 
sujuvat siististi ja tehokkaasti. 

Vanhojenkaan koneiden käyttäjiä 
ei ole unohdettu: uusien koneiden 
lisäksi panostetaan erityiseen Gold 
Value -tuoteohjelmaan. Käytännös-
sä se tarkoittaa sitä, että aivan van-
himpiinkin koneisiin on saatavana 
laaja valikoima korkealaatuisia va-
raosia ja huoltotarvikkeita kilpailu-
kykyiseen hintaan. r

Agritek Oy:n perustamisesta 
20 vuotta

Yrittäjyyteen perustuva traktorikauppa on kannattanut hyvin

New Holland T8000 on tuorein tulokas 300 hevosvoiman luokassa.

Pertti Jalonen

Metsäkoneita ja henkilönos-
timia valmistavan Kes-
la-konsernin liikevaihto 

ja tulos kehittyivät myönteisesti 
viime vuoden jokaisella neljän-
neksellä. Koko tilivuoden liike-
vaihto oli 28,1 miljoonaa euroa, 
jossa oli kasvua liki 24 prosenttia 
edellisvuoteen nähden. Tulos loik-
kasi 2 miljoonasta 3,3 miljoonaan 
euroon. Myös omavaraisuusaste 
nousi 51 prosenttiin.

Hyvä kasvu oli viennin varas-
sa. Viennin liikevaihto nousi 12,4:
stä 17,8 miljoonaan euroon, koti-
maanmyynti pieneni edellisvuo-
desta 100 000 eurolla 10,3 mil-
joonaan.

Metsäkoneryhmälle ensimmäi-
sen vuosineljänneksen loppu ja 
toinen vuosineljännes olivat eri-
tyisen vahvoja, jolloin kysyntää 
vahvistivat tammikuun alun laajat 
myrskytuhot Ruotsissa ja Baltias-
sa. Alkukesään ajoittuneet metsä-
teollisuuden työtaistelutoimenpi-
teet aiheuttivat tilapäisen kysyn-
tähäiriön kotimaan metsäkone-
ryhmän tuotteissa tilikauden kol-
mannella neljänneksellä.

Tilivuoden 2005 tulosparan-
nuksen mahdollisti liikevaihdon 
merkittävä kasvu sekä koko tili-
kauden hyvällä tasolla pysynyt ti-
lauskanta. 

Kesla-konsernin investoinnit 
2005 kasvoivat edellisvuoden 433 
000 eurosta noin 1 miljoonaan 
euroon. Merkittävin oli Ilomant-
sin tehtaan 1200 neliön rakennus-
laajennus. 

Keslan hallitus teki tammikuus-
sa 2005 linjauksen yhtiön kehi-
tys- ja investointisuunnitelmas-
ta vuosille 2005 ja 2006. Suun-
nitelman kokonaiskustannusvai-
kutus on noin kolme miljoonaa 
euroa ja sillä tavoitellaan yhtiön 
tuotekehityksen, valmistuksen ja 
myynnin sekä markkinoinnin toi-

mintojen ja menetelmien edelleen 
kehittämistä yhtiön kansainväli-
sen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 
Hankkeilla luodaan myös kapasi-
teettiedellytykset kannattavan kas-
vun jatkamiseksi.

Konsernin tuotekehitysmenot 
olivat tilikauden aikana 793 000 
euroa eli 2,8 prosenttia liikevaih-
dosta. Kesla toi markkinoille tuo-
teuudistuksia kaikissa tuoteryh-
missä. Uusina tuotteina esiteltiin 
24-tonnimetrin puutavaranosturi 
ja XS190-henkilönostin. 

Keslan hallitus teki marraskuus-
sa päätöksen yhtiön Ilomantsin-
tehtaan yhtiöittämisestä Kesla Oyj:
n 100-prosenttisesti omistamaksi 
tytäryhtiöksi. Yhtiöittämisellä luo-
tiin perustettavalle yhtiölle puit-
teet kehittää toimintaa itsenäisesti 
ja kasvuhakuisesti. Kasvua haetaan 
konsernin sisäisen kasvun ohel-
la konsernin ulkopuolisista asiak-
kuuksista. Kesla Components Oy 
aloitti toimintansa 1.12.2005. Yh-
tiöittämisen myötä Keslasta muo-
dostui konserni, jonka emoyhtiö-
nä toimii Kesla Oyj ja tytäryhtiönä 
Kesla Components Oy. 

Kesla pitää lähiajan näkymiä 
myönteisinä. Yhtiön liiketoimin-
tojen positiivisen kehityksen odo-
tetaan jatkuvan lähitulevaisuudes-
sa. Puunkorjuun koneellistamis-
asteen kasvu, bioenergian käytön 
lisääntyminen sekä yleisesti konei-
den hyvät käyttöasteet luovat po-
sitiivisen näkymän Keslan metsä-
koneryhmän lähitulevaisuudelle. 
Rakentamisen myönteiset näky-
mät vahvistavat odotuksia myös 
henkilönostinmarkkinoiden po-
sitiivisesta kehityksestä.

Yhtiön tilauskanta on tammi-
kuussa 2006 parempi kuin vuonna 
2005 vastaavana ajankohtana. Kes-
lan ensimmäisen vuosineljännek-
sen liikevaihdon ja tuloksen odo-
tetaan kehittyvän myönteisesti. r

Keslan kasvu 
vienti- 
vetoista
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Agrimarket-ketju aloittaa italialais-
ten Cabe-monitoimimurskainten 
myynnin ainoana jälleenmyyjänä 
Suomessa. 

Cabe Finlandia on tehokas, 
Suomen oloihin suunniteltu mo-
nipuolinen murskain. Se soveltuu 
tienvarsien, vesakkojen ja kesan-
tojen hoitoon. 

Työleveydet 220 cm ja 250 cm. 
Cabe Finlandia -murskaimissa 
on järeät, yli 1 kg:n painoiset va-
saraterät, jotka murskaavat erit-
täin tehokkaasti ja jättävät hyvän 
työjäljen.        

Cabe Finlandia -murskainta 
voi käyttää suoraan traktorin ta-
kana tai sivulla, sitä voi käyttää 
myös pystyssä tai enimmillään 
70 astetta alaviistoon taitettuna. 
Leikkuukorkeus säädetään pyöri-
vän kannatinrullan avulla. Nive-
lakseli on vakiovaruste.

Murskaimet tuo maahan Ta-
pio Pirttinen Oy ja niitä myy-
dään kaikissa Agrimarketeissa. 
Ensimmäiset murskaimet saapu-
vat Suomeen maaliskuun puo-
livälissä.

Cabe-murskaimet 
Agrimarketin myyntiinPertti Jalonen

CNH Globalin viime vuosi oli tulok-
seltaan yhtiön lyhyen historian paras, 
vaikka vuoden viimeinen neljännes ei 
sujunutkaan aivan suunnitelmien mu-
kaan. Kun koko vuoden nettotulos il-
man satunnaiskuluja oli 223 miljoonaa 
dollaria (+ 16 prosenttia) ja vuoden 
viimeisen neljänneksen 43 miljoonaa 
vain viisi miljoonaa alle edellisvuoden, 
asialla ei ole kovin ratkaisevaa merki-
tystä kokonaisuuden kannalta.

Konekaupan liikevaihto, 11,8 mil-
jardia dollaria pysytteli edellisvuoden 
tasolla. Maatalouskoneiden 7,8 mil-
jardia oli nelisen prosenttia alle edel-
lisvuoden, maarakennuskoneiden 4 
miljardia puolestaan kymmenisen 
prosenttia sen yli. Pohjois-Amerikan 
maatalouskonemarkkinat vetivät, lati-
nalaisessa Amerikassa ne romahtivat. 
Länsi-Eurooppa jäi kuutisen prosenttia 
edellisvuodesta. Maarakennuspuolella 
Pohjois-Amerikan kasvu oli 15 pro-
senttia, latinalaisen Amerikan peräti 
45. Läntisen Euroopan maissa kasvu 
jäi pariin prosenttiin.

Loppuvuodesta CNH uusi divisi-
oonansa ties monennenko kerran. Nyt 
maatalouskonepuolella on kaksi tuote-
linjaa, CaseIH Agricultural Equipment 

ja New Holland Agricultural Equip-
ment, maarakennuksessa vastaavasti 
CaseIH Construction Equipment ja 
New Holland Construction Equip-
ment. Tämän jaon toteuttaminen li-
säsi viimeisen vuosineljänneksen sa-
tunnaiskuluja.

Alkaneelle vuodelle konserni ennus-
taa lievää, vähintään kahden, enintään 
neljän prosentin kasvua, mikä edelleen 
painottuu maarakennuskonekaupan 
suuntaan. CNH aikoo vuoden aika-
na esitellä runsaasti uutuustuotteita. 
Tehokkaimmat traktorit, puimurit ja 
ajosilppurit tullaan varustamaan Tier 
3-yhteensopivin moottorein, kaivu-
kone-, kaivurikuormain- ja pienkuor-
mainmallisto uusiutuu.

CNH vähensi viime vuonna kone-
toimintojensa nettovelat 1,2 miljardista 
dollarista 719 miljoonaan. 

Lisäksi sen varoista 580 miljoonaa 
dollaria on siirretty Fiatin tytäryhti-
öiden kassanhallintarahastoon, josta 
CNH muiden tytäryhtiöiden tavoin 
voi ottaa vakuudetonta luottoa.

Lainat on maksettava takaisin yh-
den pankkipäivän irtisanomisajalla. 
Mutta mikäli jokin tytäryhtiöistä tulee 
maksukyvyttömäksi tai menee kon-
kurssiin, kassalainat muuttuvatkin an-
tajilleen epävarmoiksi saataviksi.

CNH:n tulos kunnossa

Perävaunuissa suuntauksena on 
ollut jatkuvasti kasvavat kokoluo-
kat. Samalla pienien perävaunu-
jen kysyntä on kuitenkin kasva-
nut maataloutta sivuelinkeinona 
harjoittavien ja tilan kakkosvau-
nua hakevien ansiosta. Tähän as-
ti ainoana vaihtoehtona on usein 
ollut käytetyn perävaunun hank-
kiminen. Tähän tarpeeseen TUH-
TI nyt vastaa tuomalla markki-
noille uuden telivaunun.  

TUHTI mallistoa on laajen-
nettu 8000 kg kantavuuden teli-
perävaunulla, jonka tilavuus vil-
jalaidoin on 9,2 m³ ja viljalaito-
jen päälle asennettavin koroke-
laidoin 12,3 m³. Pienestä koosta 

huolimatta TUHTI WS 80 omi-
naisuuksista ei ole tingitty. Lai-
tojen pulverimaalaus ja rungon 
kastomaalaus varmistavat perä-
vaunun ruostesuojauksen. Paksu 
4 mm lavapohjalevy kestää ko-
viakin kolhuja vahingoittumatta. 
Perävaunu on varustettu kanta-
vuusluokkaan nähden isoilla 400-
15,5/14-renkailla. 

TUHTI WS 80 myynti aloite-
taan maaliskuun loppupuolella 
kaikissa K-Maatalouksissa. Rajoi-
tettu erä TUHTI WS 80-perävau-
nuja viljalaidoin varustettuna on 
hinnaltaan 4950 € (sis. alv. 22 %) 
+ toimituskulut.

Uusi Tuhti  
WS 80-perävaunu


