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Vene 2006 
Båt
Teksti Seppo Nykänen
Kuvat Jussi Nykänen

Vuotuinen venenäyttely Helsingin Messukeskuksessa 11-19.2 oli suurin 
koskaan Suomessa järjestetty venealan messutapahtuma, esillä oli kaik-
kiaan 600 venettä ja runsaasti erilaista veneilyyn liittyvää tarviketta. 

Pääosan veivät tietysti todella kalliit moottori- ja purjeveneet, joiden hinta 
parhaimmilla lähestyy miljoonaa euroa. Katseenvangitsijoiden lisäksi näyt-
teillä oli tavallisia näyttelyvieraita kiinnostavia veneitä. Uusia venevalmistajia 
ja merkkejä oli paikalla useita. Kävijöitä oli kaikkiaan 85 569. Seuraavassa 
muutama kiinnostava poiminta messujen tarjonnasta. r

Tällä kumiveneellä luulisi ehtivän, Boomeranger C-1200 -veneen perään on 
istutettu kolme 250- hevosvoimaista Yamaha-perämoottoria. Boomeranger on 
erikoistunut kovapohjaisiin kumiveneisiin. Niiden käyttäjät joutuvat yleensä 
liikkumaan erityisen kovissa keleissä, esimerkkinä käyttäjistä voisi mainita 
rannikkovartiostot ja meripelastajat.

Kelirikkoajan kulkuvälineeksi tarkoitettu Nymar hydrokopteri oli esillä ny-
karlebyläisen GB Marinin osastolla. Hintaa koneella on reilu 26 000 Euroa. 
Lasikuiturakenteisessa veneeksi rekisteröitävässä kopterissa on Tšekkiläinen 
2-sylinterinen lentokoneen boxer-moottori.



käynnistyivät vuonna 1974.
Seuraava kehityssysäys tuli Vol-

vo BM Valmet-sopimuksesta, jol-
loin Volvo-puolelta saatiin lisää 
moottori- ja traktoripuolen tie-
tämystä.

"Valmetin pääjohtaja Jaak-
ko Ihamuotila totesi jo vuonna 
1979, että yhtiön valmistamille 
moottoreille pitää löytää merkittä-
viä ulkopuolisia asiakkaita. Trak-
torina VolvoBM-Valmet ei ollut 
maailmalla kovin tunnettu, mutta 
merkin ulkopuolisten asiakkaiden 
määrän kasvattamisen uskottiin 
helpottavan merkin luottamuk-
sen rakentamista asiakaskunnan 
keskuudessa."

Volvo-Valmet -yhteistyön pi-
ti laajentaa moottoritoimituksia 
metsäkoneisiin ja leikkuupuimu-
reihin, mutta se kuivui osittain 
kokoon, kun toimialajärjestelyis-
sä Volvon puimurivalmistus siirtyi 
Rosenlewille ja Ruotsin puimuri-
tehdas ajettiin alas. 

"Ensimmäinen kansainvälisesti 
iso kuvio oli sopimus kuusisylin-
terisen moottorin toimittamises-
ta MF:n lippulaivamalliin vuon-
na 1984. Sitä seurasi pari vuotta 
myöhemmin itävaltalaisen Stey-
rin kanssa tehty yhteistyösopi-
mus, jonka päämääränä oli yhtei-
sen traktori- ja moottorimalliston 
kehittäminen."

"Deutzin kiilautuessa joukkoon 
todettiin, ettei kolmikantaa saa-
da toimintakykyiseksi, sopimus 
purkautui. Kahdenkin osapuolen 
on vaikea päästä molempia hyö-
dyttävään yhteistyösopimukseen. 
Vaikka yhteistä traktoria ei tul-
lutkaan, yhteistyön tuloksena oli 
uusi moottorisarja. Myös trakto-
reiden ja ohjaamoiden kehitystä 
voitiin viedä eteenpäin. Omasta 
moottorivalmistuksestaan luopu-
nut Steyr päätti ostaa moottorinsa 
Suomesta."

Samoihin aikoihin pohdittiin 
myös, miten viedä Brasilian-teh-
taan toimintaa eteenpäin. "Asia 
lähti vauhtiin Matti Sundbergin 
tullessa Valmetin pääjohtajaksi. 
Hänen viestinsä oli: jos todella 
halutaan globaaliksi valmistajak-
si, tärkeimmän eli moottorin on 
oltava yhteinen, joten komponent-

tien valmistus voidaan hajauttaa 
globaalisti kilpailukyvyn varmis-
tamiseksi." 

Moottorivalmistus Brasiliassa 
käynnistyi vuonna 1994. Sitä en-
nen sinne oli toimitettu tietty-
jä määriä nelisylinterisiä moot-
toreita.

Lisäpotkua
Agco-yhteistyöstä
Valmet-omistajan aikana trakto-
reiden ja moottoreiden valmistus 

oli monialayrityksen sivubisnes-
tä, mikä sekä näkyi että tuntui. 
"Valtran siirryttyä Partekin omis-
tukseen sen tapa toimia ymmär-
rettiin isona arvona: Christoffer 
Taxell näki tärkeäksi viedä sen läpi 
koko Partekin organisaation. Hän 
myös ymmärsi traktori- ja moot-
toribisneksen merkityksen ja tuki 
tätä liiketoimintahaaraa näkyväs-
ti." - Tälle kaudelle tuli kuitenkin 
yllättävä käänne Kone Oy:n muo-
dossa vuonna 2002.

"Juhannuksen alla 2003 jälkeen 
pääjohtaja Antti Herlin ja Koneen 
hallituksen sihteeri Tapio Hakaka-
ri kertoivat tulevista ratkaisuista 
henkilöstölle, Herlin puhui Suo-
lahdessa, Hakakari Linnavuoressa. 
Jo tuolloin he kertoivat yhtiössä 
arvioidun, että traktoribisneksen 
globaali toiminta edellyttäisi val-
tavaa satsausta pelkästään omaan 
markkinointiverkostoon puhu-
matta suurista tuotekehitysinves-
toinneista niin moottoreihin kuin 

Moottorimies viihtyy 
eläkkeellä
Pertti Jalonen

Eri traktorivalmistajien tuot-
teissa ei ole suuriakaan eroja. 
Erot löytyvät tavassa toimia. 

Valtrassa se merkitsi asiakaslähei-
syyttä", Jouko Tommila tiivistää.

Tommila siirtyi puolisen vuotta 
sitten eläkkeelle Oy Valtra Ab:n toi-
mitusjohtajan tehtävästä. Nyt aika 
kuluu perhepiirissä ja kesämökki-
remontin parissa. 

Jokke Tommila ehti palvella sa-
maa työnantajaa 37 vuotta. "Var-
sinaisesti minun oli määrä jäädä 
eläkkeelle Brasilian-komennuk-
sen päätteeksi vuonna 2004, mut-
ta jouduinkin vielä yhteen, on-
neksi varsin pieneen saneeraus-
tehtävään."

Pääosan Valmet-Valtra-ajastaan, 
noin 30 vuodesta Tommila oli Lin-
navuoren moottoritehtaan päällik-
könä. Yliopistoura jäi, kun Tom-
mila tuli moottoritehtaalle Teknil-
lisestä korkeakoulusta polttomoot-
toriosaston assistentin tehtävistä 
vuonna 1968. 

Tommila oli jo suorittanut li-
sensiaatintutkintoon vaadittavat 
tentit professorin ja Valmetin hal-
lintoneuvoston asiantuntijajäsenen 
Torsti Verkkolan tuotua Tommi-
lan Linnavuoreen. "Hän esitteli 
minut Linnavuoren tehtaan isän-
nöitsijälle Arjo Anttilalle innos-
tuneena ja hyvänä polttomootto-
rimiehenä. Sille tielle minä jäin." 
Tommila työskenteli tuotekehitte-
lyssä kolme vuotta, pääsuunnitteli-
jana viisi vuotta, muun ajan moot-
toritehtaan johtajana. 

 
Ihamuotila
näki kauas
Valmetin Linnavuoren-tehdas oli 
alkuun sidoksissa pelkkään trakto-
rituotantoon. Siitä pitäenkin se on 
erikoistunut valmistamaan trak-
toreiden ja maatalouden työkone-
moottoreita. 

Sampo Rosenlew oli ensimmäi-
nen ulkopuolinen moottoriasiakas. 
Dronningborgin puimuritehdas 
Tanskassa oli ensimmäinen isoh-
ko vientiasiakas, jonne toimitukset 

Jouko Tommila: Tuote on tällä alalla kaikki kaikessa, eteenpäin on menty kovan 
tuotekehityksen ja henkilöstön sitoutumisen kautta. Sitä kautta raskaidenkin 
saneerausvaiheiden jälkeen saa tyydytystä ja voimia kestää hankalatkin ajat.
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Ruotsalainen Dorotea Mekaniska AB:n valmistama, urakointikäyttöön tarkoitettu, vesistöjen niittoon ja hoitoon tarkoitettu monitoimikone Truxor oli esillä maahantuojan 
Oy Nautimar Ab:n osastolla. Käytännössä se on teloilla varustettu ponttoni, joka liikkuu omalla moottorillaan. Siihen voidaan kytkeä lukuisa määrä erilaisia työlaitteita. 
Eniten käytettyjä ovat erilaiset leikkurit, joilla niitetään ja poistetaan rehevöityneiden järvien liiallista kasvustoa. Lisäksi koneeseen on saatavana ruoppauspumppukalustoa 
ja kaivuri. Kumiteloissa on korkeat melamaiset harjat, joiden avulla monitoimilaite liikkuu avovedessä, kasvuston seassa ja kuivalla maalla.

Kevyempään työskentelyyn oli tarjolla 
pieniin moottoriveneisiin ja soutuveneisiin 
tarkoitettuja polttomoottorilla toimivia 
niittopäitä ja niitetyn kasvuston keruu-
laitteita  ja Doro-leikkureita tuo maahan 
vaasalainen Nautimar Oy.
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voimansiirtoihin." 
"Sen vuoksi liiketoiminnot ha-

luttiin myydä globaalille maata-
louskonealan pelaajalle, jolla jo 
on tällaiset valmiudet ja resurssit 
eli se haluttiin ikään kuin myydä 
hyvään kotiin. Agcon merkittävät 
Suomeen kohdistamat investointi-
päätökset osoittavat, että Koneen 
päätös oli viisas. En usko, että Ant-
ti Herlin olisi antanut kenellekään 
mitään lupauksia olla myymättä 
tai pilkkomatta Partekia."

"Agco-yhteistyöstä on saatu val-
tavasti lisäpotkua tuotekehityk-
seen. Toisaalta Valtran ei ole tar-
vinnut hävetä omia saavutuksi-
aan, joihin on päästy tehokkaassa 
yhteistyössä teknillisten korkea-
koulujen, Vakolan ja VTT:n ja osa-
toimittajien kanssa."

Valtran yksiköiden nopea rea-
gointi asiakkaiden toivomuksiin 
oli uudelle omistajalle kovan luo-
kan yllätys. "Nokian myötä synty-
nyt pienehköjen elektroniikkayh-
tiöiden verkosto kykenee nopeisiin 
liikkeisiin edullisin kustannuksin. 
Sen vuoksi traktori- ja moottori-
elektroniikan ohjausohjelmat ovat 
kotimaasta. Nopea reagointikyky 
on tyypillistä suomalaisille ko-
nepajayrityksille, mikä on niiden 
merkittävä kilpailuetu."

Amerikkalaisomistuksen hait-
tapuolia on hämmästyttävä byro-
kratia, mikä varmaankin johtuu 
mittavista viimevuosien kirjanpi-
toskandaaleista. "Raportointi on 
todella tarkkaa. Maassa maan ta-
valla ei päde tässä asiassa."

Tuloshakuinen
johtotiimi
Lähtö Brasiliaan loppuvuodesta 
1999 oli oikeastaan yllätys. "Jok-
ke Tukiainen sitä ehdotti ja hä-
nelle täytyy olla siitä kiitollinen: 
siellä vietetyt vuodet olivat paras-
ta aikaa, mitä teollisessa elämässä 
olen kokenut, oikeastaan sinne on 
vähän ikävä."

Toimintarytmi on nopeaa, 
markkinat ovat tosin hyvin syk-
liset. "Traktorimarkkinat ovat pu-
donneet vuodesta 2003 lähtien 
suunnilleen 10 prosenttia vuodes-
sa, puimurikaupan lasku on ollut 
erityisen jyrkkää, kaiketi noin 70 

prosenttia. Vaikeat ajat eivät ole 
edelleenkään ohi. Valtra on sel-
vinnyt siitä pienemmin kolhuin 
kuin MF."

"Mogi das Cruzin tehtaan joh-
toryhmässä oli hyvä suomalais-
porukka, ja kun joukossa oli vielä 
pari hyvää brassia, jälkeäkin syn-
tyi. Kemiat pelasivat hyvin yhteen, 
tiimi oli yhtenäinen ja tuloshakui-
nen. Onni oli myötä." 

"Minun piti olla Brasiliassa 
vuoden 2004 loppuun ja jäädä 
sitten eläkkeelle, mutta täällä tu-
li kesällä 2004 eteen Valtra Eu-
roopan saneeraustehtävä. Käänne 
saatiin aikaan sittenkin nopeasti ja 
varsin pienin toimenpitein. Viime 
vuosi oli Valtralle hyvä Euroopas-
sa eikä se kokonaisuudessaankaan 
ollut Agcolle pettymys.

Omaa vaihteistoa
kehitetään
Linnavuoren-tehtaan kapasiteetti-
investoinnit merkitsevät sitä, että 
myös kokoonpanolinjalle tulee ro-
botteja. "Robotteja oli minun siel-
tä lähtiessäni kolmisen kymmentä. 
Nyt niitä on varmaan yli 70. Myös 
Suolahden voimansiirtotehdasta 
kehitetään voimakkaasti." 

Nykyisin Agcon Dynashift- ja 
Claasin Hexashift-voimansiirrot 
valmistetaan samassa tehtaassa. 
"Agco riitautti Claas-Renault-kau-
pan siltä osin, että yhteistyösopi-
muksessa toisen osapuolen nime-
nä on Renault eikä yhteisyritys 
sen vuoksi voi valmistaa voiman-
siirtoja Claasille. Ranskan oikeus-
istuimet kuitenkin tulkitsivat so-
pimuksen kuuluvan normaaliin 
liikkeenluovutukseen, ja Agco hä-
visi kanteensa."

Suolahdessa kehitellään Hi-
Tech-voimansiirron seuraavaa su-
kupolvea. Kehittyneen hydraulii-
kan ja elektroniikan ansiosta osa-
powershift-vaihteiston toiminta 
on saatu varsin nykimättömäksi. 
"Vario-tyyppisissä vaihteistoissa-
kin on vielä kehittämistä: maan-
tieajoon tarvitaan parempi versio, 
ajovoimanotto ja hyvä hyötysuhde 
myös taakseajoon."

"CVT-versioiden osuus trakto-
reiden kokonaismyynnistä on vie-
lä varsin vaatimaton, mekaanisil-

le, rakenteeltaan yksinkertaisille 
ja hyötysuhteeltaan hyville vaih-
teistoille riittää kysyntää pitkäksi 
ajaksi eteenpäin."

Lähivuosien seuraava isompi 
kehitysvaihe tapahtuu traktorei-
den ohjaamoergonomiassa. Täri-
nädirektiivin takia jokainen val-
mistaja joutuu parantamaan oh-
jaamojousitustaan

Metallimiesten
silmät avautuivat
Pitkästä työurasta ei ole jäänyt 
mieleen mitään  merkittäviä pet-
tymyksiä. "Kaikkein hankalinta, 
vastenmielisintä ja ikävintä on ol-
lut ihmisten irtisanominen. Aina 
näiden vaiheiden jälkeen on pääs-
ty kuitenkin uuden polun päähän 
ja saatu asiat kuntoon. Tuote on 
tällä alalla kaikki kaikessa, eteen-
päin on menty kovan tuotekehi-
tyksen ja henkilöstön sitoutumi-
sen kautta. Sitä kautta raskaiden-
kin saneerausvaiheiden jälkeen saa 
tyydytystä ja voimia kestää hanka-
latkin ajat."

Lama 1990-luvun alussa sekoitti 
kaikki suunnitelmat: eloonjäämis-
kamppailussa tehtiin teollisuuspo-
liittista historiaa. "Linnavuoressa 
ja Suolahdessa se merkitsi paitsi 
irtisanomisia myös sitä, että kaik-
ki johtoa myöten suostuivat 10-
20 prosentin palkanalennukseen. 
"Pakkolaina" maksettiin korkoi-
neen takaisin, kun asetettu pää-
oman tuottotavoite saavutettiin. 
Samaan aikaan henkilöstö myös 
pidettiin ajan tasalla, keskustelu 
oli mahdollisimman avointa, jotta 
löydettäisiin uuden nousun edel-
lytykset."

Käynnistetyt laatuohjelmat, laa-
dun sertifiointi, laatupalkinnot, 
suoramyynti ja tilausohjattu tuo-
tanto olivat merkkejä syvällisistä 
muutoksista ja uudesta ajattelusta. 
Kuitenkin kenties tärkein  tapah-
tui asennetasolla: kenelle tuotteita 
valmistetaan, keitä ovat todelliset 
palkanmaksajat.

"Metallimiesten silmät avautui-
vat Reikäleipätoimikunnassa, yh-
tä lailla isännät ymmärsivät, et-
tä yhteisessä veneessä ollaan. Nyt 
traktoritehtaalla käy vuosittain yli 
10 000 asiakasta, vauvasta vaa-

riin, tuhansittain myös Linnavuo-
ren moottoritehtaalla. On ollut 
ilo keskustella asiakkaiden kans-
sa heidän jokapäiväisistä asiois-
taan ja tulevaisuudensuunnitel-
mistaan."

Suoramarkkinointi
vientimaihinkin
Markkinoinnin siirtyminen omiin 
käsiin näkyi myös omien maa-
hantuontiyhtiöiden perustami-
sessa vientimaihin. "Ne oli pakko 
perustaa, jotta uusi asiakasohjat-
tu toimintatapa voitaisiin omak-
sua myös vientimarkkinoilla. Mer-
kin tunnettuus ei silloinkaan ollut 
riittävän vahva houkuttelemaan 
sikäläisiä vahvoja maahantuojia. 
Halusimme mahdollisimman har-
voja välikäsiä, jolloin asiakaspa-
laute tulee suorana ja vääristymät-
tömänä valmistajalle ja minimi-
kustannuksin."

Suoramyynti-idea lähti troikas-
ta Nils Hagman, Risto Niemi, Ar-
to Tiitinen. Tiitisen voi sanoa pu-
haltaneen sen liitoon. 

"Tilausohjattuun tuotantoon 
siirtyminen otti oman aikansa, 
mutta se ei olisi toiminut ilman 
markkinoinnin siirtymistä omiin 
käsiin. Toiminta hioutui vuosi-
en mittaan niin, että ennen Ag-
co-kauppaa Valtra oli varastoon 
sitoutuneen pääoman kiertono-
peudella mitaten alan tehokkain 
yritys."

Eri traktorivalmistajien tuot-
teissa ei ole juurikaan eroja. "Erot 
löytyvät tavassa toimia, mistä voi 
saada kilpailuetua. Eräässä Eng-
lannissa järjestetyssä tiedotustilai-
suudessa kysyin vieressä istuvalta 
brittitoimittajalta, kuinka Valtra 
poikkeaa muista maatalouskone-
alan yrityksistä." 

"Tämä vastasi saksankielisellä 
termillä ´Kundennähe´ eli lähel-
lä asiakasta. Vastaavasti Ranskas-
sa sikäläisen maatalouskoneiden 
maahantuojayhdistyksen noin 4 
000 piirimyyjälle kohdistetussa 
kirjekyselyssä tiedusteltiin, miten 
päämiehet kohtelevat piirimyy-
jiä. Valtra sijoittui kyselyn kär-
keen." r



Nro 4     10. 3. 2006

128

Nro 4     10. 3. 2006

129

Korjaus- ja huoltopalvelut
Löydä tästä koneellesi luotettava huoltopiste Pertti Jalonen

Kuopion kaupunki on perusta-
massa kaukolämpölaitosta 
Vehmersalmelle. Kaupun-

gin tilakeskus haki tammikuun 
lopulla lehti-ilmoituksin läm-
möntoimituksesta vastaavaa 
lämpöyrittäjää tälle lämpölai-
tokselle. 

Ilmoitustekstin mukaan 
yrittäjä vastaa sekä laitosin-
vestoinnista että lämmön-
toimituksesta kaupungin 
rakennuttamaan kauko-
lämpöverkkoon. Pyyde-
tyn tarjouksen mukaan 
energia on tuotettava 
puupolttoaineella.

L ä m m ö n t o i -
mitussopimus on 
10-vuotinen. Läm-
pölaitos tullaan 
r a ke n t a m a a n 
kaupungin vuok-
ratontille.

Kaupungin 
teettämän esiselvityksen 
mukaan verkkoon tulee mahdol-
lisesti liittymään 18 kiinteis-
töä. Ostoenergian määräksi 
arvioidaan noin 3 750 MWh 
vuodessa, mikä edellyttää noin 
1  MW:n kokoisen laitoksen 
rakentamista.

Osallistumishakemusten 
jättöaika päättyi 23. helmi-
kuuta. Lvi-teknikko Harri Asi-
kaisen mukaan määräaikaan 
mennessä hakemuksia tuli 
kaikkiaan kahdeksan. Hake-
muksen lähettäneistä viisi oli 
yrityksiä. Niistä neljällä oli it-
sellään jo vastaavaa toimintaa, 
yksi hakemuksista oli jaettu 
niin, että toinen yritys vastaa 
investoinnista, toinen lämmön-
tuotannosta.

Asiasta kiinnostuneita 
lämpöyrittäjiä oli kolme, joista 
kahdella oli vastaavaa toimin-
taa, yksi oli uusi, alasta kiin-
nostunut yrittäjä. 

Kaupunki on lähettänyt 
valituille yrityksille ja yrittäjille 
tarjouspyynnöt 27.2., joissa 
tarjousaika on määritelty 26 
päiväksi.

Kuopio etsii 
lämpöyrittäjää

Trelleborg Wheel Systems
Peltopolku 2 - 03400 Vihti - Puh: 09-2242 850 - Fax: 09-2248 221

www.trelleborg.com/wheelsystems

KUKAAN EI OLE MAANLÄHEISEMPI KUIN ME

VYÖRENKAAT VETÄVIIN PYÖRIIN
TM800

Maatalouskäyttöön tarkoitettujen vyörenkaidemme
menestystuote TM800 on huipputekniikkaa edustava
nykyisten suorituskykyisten maataloustraktoreiden
vetopyörärengas.
Ertittäin leveäkuvioinen TM800 on pellolla elementi-
ssään: sen kantavuus on erinomainen myös alhaisilla
rengaspaineilla.
Voittajaksi renkaan tekevät sen erinomaiset ominai-
suudet tiellä: vakaus, ohjattavuus, mukavuus ja
kestävyys ovat huippuluokkaa.
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 Varaosat,  erikoisvarustelut,  sekä
korjaukset  25 v. kokemuksella.

Zetor

Mei l tä

 UUDET TRAKTORIT

VÄHÄTALON TRAKTORI KY
31400 SOMERO  Puh. 02-7486 823
GSM 0400-616 494, fax 02-7488 228
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NH TM 150 PC + Isme 220 ....-02
NH 110-90 DT + ek.,1100 h....-01
NH TL 90 DT,renk.13.6x38 ....-01
NH L 85 DT, aj. 2020..............-97
FIAT 780 DT + ek. .................-79
JD 3140-4, hyvä ....................-81
VALMET 6400-4 + ek.,hieno..-95

MB C200 CDI suomi-auto
aj. 150 tkm, erikoisuus ......-99

CHEVR. 1500 Suburban,alv ..-95
GMC Pick-Up, alv ..................-94

TYÖKONEET
SAMPO 360 8',harvinaisuus..-79
NIVELAURA 3,7 m Soukkio ..-03
KVERNELAND 7517 käärin ..-05
AGRONIC 160 paalisilppuri ...-02
TELIK. Scania 16 m³, teräslava
TAKALANOJA eri kokoja
SKI-DOO MXZ600 m-kelkka..-00
YAMAHA 600 mönkijä ...........-01
YAMAHA 400 mönkijä ...........-00
YOKON 150 mönkijä,tie-malli...-04

Hyvät rahoitusehdot!

AGRIKOSKI OY
Forssa 03-4220 788, -4220 800

V-M. Koski 0400-203 898

Myydään tarpeettomaksi
käyneitä:
- Isoja paineilmakompressoreja

(diesel/sähkö) flamelli, mäntä
ja ruuvi, useita erilaisia kun-
nossa olevia sekä moottoreil-
taan projekteja

- Ka:n moottoreita (Volvo, Ley-
land, Scania, Ford) kunnossa
olevia sekä projekteja

- Ha:n moottoreita 2,2 D ja 2,8
D (Nissan)

- Ka:t MB 2232 6x2 V10 ja DAF
Fas 2800 TDIC (nousuteli, kär-
ryvärkki), Scania M82 (vm.
-86) kippi ja hiab

- Henkilönostimia: Aerial 22 m
ja kuukulkija Simon Hopper
14 m, akkukäytt. (projekti),
saxilava 8,5 m (projekti)

- Hinattava hydraulinen valo-
masto (20 m)

- Tehokas imuriyksikkö
- Teräshiekan kierrätys/puhallus-

pannu
- Hiekkapuhalluspannuja
- Ka:n perävaunuakseleita
Tarkempi lista pyydettäessä
Pintaveto Oy, p.0400-586 295

Daewoo S290 LC-V ...-00
8000 h, 800 mm telat. Lisähydr.,
ilmastointi, Webasto, NTP 30.
Hp. 69 t € / TARJOUS! / vaihto
minikaivuriin 2–6 t.
P. 0400-715 941. Ammoniakin valmistuk-

seen käytettävän maa-
kaasun hinnan jyrkkä 

kohoaminen heikensi Kemira 
GrowHow´n tilikauden viimei-
sen neljänneksen tulosta. Maa-
kaasun kalleuden ja muiden 
raaka-aineiden hinnannousujen 
arvioidaan vaikuttavan negatii-
visesti myös alkuvuoden 2006 
tulokseen. Ellei kohonneita 
raaka-ainekustannuksia voida 
siirtää täysimääräisesti loppu-
tuotteiden hintoihin, tulos jää 
tappiolliseksi.

Kemira GrowHow´n liike-
vaihto kasvoi edellisvuodesta 
kuutisen prosenttia 1,22 mil-
jardiin euroon. Kun liikevoitto 
puhdistetaan kertaeristä, se 
vahvistui 28,5:stä 47,8 mil-
joonaan euroon. Siten heikosti 
sujuneesta viime vuoden vii-
meisestä neljänneksestä huoli-
matta liikevoittoprosentti nousi 
2,5:stä 3,5:een prosenttiin.

Yrityksen liiketoiminta on 
jaettu kahteen yksikköön: lan-
noitteita valmistavaan ja mark-
kinoivaan Crop Cultivationiin ja 
muuta teollisuutta palvelevaan 
Industrial Solutions-liiketoimin-
tayksikköön. Lannoitepuolen 
liikevaihto oli 974 miljoonaa 
euroa, teollisuusyksikön 291 
miljoonaa.

Kemira GrowHow ja tans-
kalainen osuuskunta DLA Agro 
päättivät perustaa tämän vuo-
den alussa yhteisen lannoittei-
den hankintayhtiön Tanskaan 
tasaosuuksin. Tanskalaisyhtiön 
osakkuusyhtiö Baltic Agro Hol-
ding osti viime vuoden lopussa 
50 prosentin osuuden Kemira 
GrowHow´n Baltian-maissa toi-
mivasta markkinointiyhtiöstä. 

Tuotevalikoiman laajennus 
mahdollistaa kasvinravinne- ja 
rehukaupan Baltiassa. Yhteis-
työ tuo muassaan DLA Agron 
viljakaupan osaamista. Kemira 
Grow How voi hyödyntää sen 
yhteyksiä siementen ja kasvin-
suojeluaineiden hankinnassa.

Kemira  
GrowHow 
Kalliit  
raaka-aineet  
heikentävät  
odotuksia

Sekalaisia

Varaosia
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Farmtools 

Tehokkaat kotimaiset
Traktori- ja sähkökäyttöiset:

 - imupainelietsot 2 - 30 t/h
- viljalietsot  2 – 50 t/h

 Laaja valikoima tarvikkeita, viljavaa’at
Potkuripuhaltimet kuivaukseen

 Suomu- sekä reikälevyt, myllyjenosat
myös vaihtokoneet www.mype.fi

Valmistaja:

    MYLLYKONEPAJA PEHRSSON
Puh (019) 612 704  Fax (019) 612 728  ínfo@mype.fi

w
w

w
.m

yp
e.

fi
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Maatalouskoneet
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RENKAITA!
TRAKTOREIHIN JA

MAATALOUSKONEISIIN.
Esim. Continental.
Meiltä levikepyörät
EDULLISESTI!

Runsas valikoima käytettyjä.

Puh. (02) 560 1660

TRIO-ulkorehusiilot
spiraalikuljettimet

Kaikki meiltä, 
asiantuntemuksella!

TRIOTEC OY
31500 KOSKI TL

02-484 310
www.triotec.fi

Hydrauliset työntövarret
helpottamaan työntekoa!

Norjalaisvalmisteiset Songe hydrauliset
työntövarret ovat tehty kestävyyttä ja
turvallisuutta silmällä pitäen.
Myydään täydellisenä, sis. letkut, lukko-
venttiilin ja nivelpään.

Meiltä traktoreihin merkki- ja mallikohtaisesti
sopivat työntövarret joko kiinteällä päällä
tai kouralla!

Meiltä myös varusteina nivelpäät, kourat,
kiinteät päät, letkut, lukkoventtiilit, pitkät
kaulat, kuulat, jne.

Hae työntövarsi jälleenmyyjältäsi!

- ja olet hyvissä käsissä! 
Mestarintie 2, 25700 KEMIÖ, Puh. 02-4206 4600, Fax 02-423 834

www.grene.fi
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ESME JUONTOKOURA

Hinta 1160 € sis.alv
– tehty kestämään
– suuri aukeavuus takaa tehok-

kaan työn
– leukojen kärkiväli 200 cm
– varmatoiminen sylinteri
– kääntövarustus hankittavissa
– 3-pistekiinnitys
– rungon pituus 120 cm
– suuri leveys 130 cm
– paino 290 kg
– SAATAVANA MYÖS VINSSILLÄ

TEM-Tuote Oy
Puh. 06-488 5016
62420 Kortesjärvi

www.temtuote.com

Tarkempaan ohjaukseen!
Maatilakuormaimen ohjausventtiili
2-vipuhallinnalla ja kouran ja jatko-
puomin sähköisellä ohjauksella.
Venttiilit varustettu valinnaisesti
yhdellä tai kahdella painekompen-
soidulla virtauksensäädöllä.
BC 40/8 max. 60 l/min.

LUE
KOKEILUSTA

KV:stä
nro 9/04

Yhdellä säädöllä 960 €

Kahdella säädöllä 1140 €

BC 70/8 hydrauliesiohjauksella
max. 100 l/min.
Täydellinen paketti 2490 €

Pelkkä venttiili 1844 €

Nyt myös jälkiasennusmahdollisuus!
Kaikkiin ohjausventtiileihin lisälaitteena
helposti kuormauksen aikana säädet-
tävissä oleva painekompensoitu
virtauksensäätölaite. 180 €/kpl
Kaikki hinnat sis. alv 22 %
Nyt myös edulliset letkuasetelmat, liittimet ja sylinterit.

Myynti: Jorma Johansson 040-8453328

Varmista miellyttävä työympäristö
KHP-ilmastoinnilla.

Case, Valtra, Ford, MF, JD, Zetor, McCormick, Fiat, FiatAgri,
Sampo, Claas, MF

KHP-Myynti Ky
Jumoontie 131,  60800 Ilmajoki

Puh: (0208) 361 000, Fax: (06) 422 8120
                   Email: khp-myynti@khp-myynti.fi

www.khp-myynti.fi
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Metsätyökoneet
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Maarakennuskoneet


