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Pertti Jalonen

”Lämmitysöljyn hinnan 
voimakas kohoaminen 
on merkinnyt EU-maille 

40 miljardin euron lisälaskua, mikä 
on leikannut alueen talouskasvusta 
noin prosentin. Ruotsin päätös öljy-
riippuvuuden katkaisemiseksi onkin 
esimerkillinen teko”, energia-asiois-
ta Itävallan liikenne-, innovaatio- ja 
teknologiaministeri Michael Paula 
sanoi puheenvuorossaan Welsin 
energiansäästöpäivien seminaari-
osuudessa.

Nyt myös Itävallassa puhutaan 
siitä, että lämmitysöljyn aika alkaa 
olla ohi. Ylä-Itävallan uusien oma-
kotitalojen rakentajista 36 prosent-
tia valitsi öljylämmityksen vuonna 
1999, viime vuonna sen osuus jäi 
alle 1 prosentin. Vastaavasti uusiu-
tuvan energian osuus pientalojen 
lämmönlähteenä oli kaksinkertais-
tunut 32:sta 70 prosenttiin.

Öljy tai kaasu on kuitenkin edel-
leen pääasiallinen lämmönlähde 
kahdessa miljoonassa taloudessa, jo-
ten öljyajan päättymisestä ei voida 
puhua koko valtakunnan mitassa.

Paula sanoi uusiutuvan energian 
saamia investointitukia moititun, 
mutta hän muistutti, että 1950-lu-
vulta lähtien 90 prosenttia ener-
giatutkimukselle myönnetystä 1000 
miljardin US-dollarin tutkimusra-
hoituksesta on ohjautunut ydin-
voimatutkimukselle, joten sekin on 
saanut osansa investointituista.

Itävallassa energiatutkimusta ra-
hoitettiin vuonna 2004 noin 20 mil-
joonalla eurolla, mikä on noin 0,12 
prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Tällä alueella Sveitsin BKT-osuus oli 
0,29, USA:n 0,25 ja  Tanskan 0,23. 
Ydinenergiatutkimuksen rahoitus-
luvut eivät sisälly näihin.

Ministeri Paulan mukaan Itäval-
ta on menestynyt bioenergian ohella 
myös aurinkoenergian hyödyntämi-
seen tarvittavan teknologian kehit-
tämisessä. ”Euroopassa myytävistä 
laitteista neljännes on peräisin Itä-
vallasta. Täällä alan teollisuuden lii-

kevaihto oli viime vuonna 182 mil-
joonaa euroa, josta viennin osuus oli 
65 prosenttia. Ala työllistää noin 3600 
työntekijää. Kunnianhimoisimman 
skenaarion mukaan alalla on 16 800 
työntekijää vuonna 2010.”

Itävallan uusiutuvan energiatek-
nologian kokonaisliikevaihto oli 
vuonna 2004 noin 1,46 miljardia 
euroa. Alan kokonaistyöpaikkojen 
määrä on runsaat 32 000; alan teol-
lisia työpaikkoja on noin 13 500, 
laitosten käytön työllisyysvaikutus 
noin 19 100. 

Reilu kolmannes, 38 prosent-
tia liikevaihdosta kertyy kiinteiden 
biopolttoaineiden hyödyntämises-
tä, seuraavaksi suurin osuus, liki 
16 prosenttia on aurinkoenergialla, 
tuulienergia on noin 12 prosentin 
osuudella kolmanneksi suurin.

Fossiilisen energian korvaami-
nen uusiutuvalla energialla merkit-
si vuonna 2004 noin 10,8 miljoonan 
tonnin hiilidioksipäästövähenemää. 
Sen arvo 25 euron tonnihinnalla on 
270 miljoonaa euroa. Mikäli kehi-
tys jatkuu nykyisellään, nettovähe-

nemäksi arvioidaan 15 miljoonaa 
tonnia vuonna 2012.

Kattilateollisuus
kukoistaa
jo nyt
Itävallassa myytiin vuonna 2004 
kaikkiaan liki 13 500 keskuslämmi-
tyskattilaa tuonti mukaan lukien. 
Viime vuoden luvut eivät ole vielä 
selvillä, mutta keskeiset valmista-
jat, kuten ETA Heiztechnik, Ökö-
fen, Fröling, Guntamatic, Windha-
ger ovat investoineet tuotantoon 
useita kymmeniä miljoonia euro-
ja ja palkanneet uusia työntekijöi-
tä. Tarkkoja lukuja ei ole saatavilla, 
mutta pelkästään pellettikattiloiden 
valmistusmäärän arvioidaan ylittä-
vän 20 000 kappaleita. Niiden lisäksi 
tehtaat valmistavat tuhansia hake- 
ja klapikattiloita.

Ököfenin edustajan mukaan vii-
me vuosi oli paras yrityksen perus-
tamisen (1989) jälkeen, liikevaih-
don nousu oli 150 prosenttia, Gun-
tamaticin kasvu oli 78 prosenttia, 
Frölingin 33.

Guntamatic kertoo valmista-
neensa viime vuonna 10 500 katti-
laa, Ököfen yksinomaan yhtä, noin 
10 kW:n tehoista  pellettikattila-
mallia noin 4 000 kappaletta. Tär-
kein vientimaa on Saksa, jossa viime 
vuonna myytiin yli 50 000 pelletti-
kattilaa. Itävaltalaisyritysten viennin 
osuus tuotannosta vaihtelee 50:stä 
70 prosenttiin.

Klapikattiloista 80 prosenttia oli 
alle 30 kW:n tehoisia. Hankitut kat-
tilat olivat lähes yksinomaan mo-
derneja, savukaasupuhaltimen oh-
jaamia kaasutuskattiloita. Niiden 
myynti kääntyi nousuun kolmen 
vuoden laskun jälkeen. Alan mu-
kaan lisäys on tuontikattiloiden an-
siota.

Alle 100 kW:n tehoisten hakekat-
tiloiden myynti on kasvanut vuo-
desta 1990. 90-luvun ensimmäi-
sellä puoliskolla niiden myynti oli 
keskimäärin 1 500 yksikköä vuodes-
sa. Sen jälkeen vuosimyynti on ol-
lut 2 000–2 500:n vaiheilla. Vuonna 

Bioenergialla 
keskeinen merkitys 
Itävallan kansantaloudelle

Ministeri Michael Paulan mukaan Itävalta on menestynyt bioenergian ohella myös 
aurinkoenergian hyödyntämiseen tarvittavan teknologian kehittämisessä. 
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2004 kasvu edellisvuodesta oli 11,6 
prosenttia, jolloin kokonaismyynti 
oli 2855 kattilaa.

Myytyjen pellettikattiloiden te-
hon pitkäaikainen keskiarvo on 
18 kW. Valtaosa toimitetaan au-
tomaattisella polttoaineensyötöllä 
joko ruuvikuljettimella (43 %) tai 
ilma-avusteisesti (50 %). Niiden 
markkinoille tulon jälkeen vuonna 
1997 myynti notkahti vuonna 2002. 
Kaikkina muina vuosina kasvu on 
ollut ripeää, 16–17 prosenttia. Vii-
me vuoden luku, 6 077 ylitti edel-
lisvuoden 17 prosentilla. Vastaavas-
ti pellettikamiinoiden myynti ylsi 
3 245 yksikköön.

Keskikokoisten ja suurten kiinte-
än polttoaineen kattiloiden menek-
ki on niin ikään kiihtynyt: vuonna 
2004 saavutettiin tähänastinen huip-
pu eli sen aikana asennettu kattilate-
ho nousi 300 MW:iin. Asennusteho 
oli v. 1980–96 oli keskimäärin 84 
MW, 1997–2003 se nousi 175 MW:
iin. Keskisuuria tai suuria laitoksia 
on kaikkiaan käytössä 5 154 ja nii-
den yhteisteho on 2 855 MW, mikä 
vastaa 160 000 omakotitalon vuo-
tuista lämmöntarvetta.

Keskikokoisten suosituin te-
holuokka oli 101–500 kW, joiden 
määrä oli 327. 501–1 000 kW:n 
tehoisia toimitettiin 42, yli 1 000 

kW:n 43.
Pellettien myynti oli noin 220 

000 tonnia. Polttoaineteho vastaa 
550 000 kW:n asennustehoa. Viime 
vuoden pellettimyynnin arvioidaan 
nousseen 270 000 tonniin. Se vastaa 
hiukan yli 50 prosenttia Itävallan 
pellettien valmistuskapasiteetista.

Pienitehoisten
kattiloiden
kysyntä kasvaa
Yksi lähiajan trendeistä on uusi-
en tai muuttuneiden sovellusalojen 
kehittyminen, mikä liittyy raken-
nusten energiatehokkuuden paran-
tamiseen. Pienitehoisten laitteiden 
kysyntä kasvaa. 

Toinen yleinen kehityssuunta on 
uudet energiamuodot, kuten säh-
köntuotanto laitteilla, jotka on tä-
hän saakka suunniteltu tuottamaan 
yksin tai pääasiallisesti vain lämpöä. 
Yhtä lailla uutta ovat liikenteen bio-
peräiset polttoaineet.

Käyttömukavuuden parantami-
nen kuuluu niin ikään havaittui-
hin kehityssuuntiin. Sellaisia ovat 
yksittäisten lämmitysjärjestelmien 
automatisointi ja suurempien yk-
siköiden kauko-ohjaus.

Isojen laitosten keskiteho on ko-
ko ajan kasvussa. Tämä näkyy tuu-
livoimaloiden, lämpölaitosten tai 

biosähköä tuottavien laitosten koon 
kasvuna. Joissakin teknologioissa 
tehot ovat nousseet muutamasta ki-
lowatista useisiin megawatteihin.

Keskeinen
merkitys
kansantaloudelle
Uusiutuvaa energiaa hyödyntävällä 
teknologialla on keskeinen merkitys 
Itävallan kansantaloudelle ja sen 
kehityspotentiaali nähdään suurek-
si niin viennissä kuin kotimaan 
markkinoilla. Koko ala on selväs-
sä kasvussa. 

Liiketoiminta jakautuu laajalti 
raaka-aineiden ja puolijalosteiden 
tuotannosta, kuten polttoaineval-
mistuksesta, suunnittelu- ja asen-
nustoimintaan sekä hi-tech-tuo-
tantoon. Siihen kuuluu myös yri-
tysten ja korkeakoulujen tutkimus-
toiminta.

Uusiutuvan energian hyödyntä-
minen edistää hajautetun energi-
antuotannon kehitystä ja elvyttää 
aluetaloutta. Tämä puolestaan pa-
rantaa energiahuollon varmuutta 
ja vakautta. Se myös myötävaikut-
taa Itävallan pyrkimyksiä täyttää 
ilmastonsuojelulle hyväksytyt kan-
salliset tavoitteet ja vähentää riip-
puvuutta fossiilisesta tuontiener-
giasta.

Rahan, työpaikkojen ja pienen-
tyneiden päästöjen ohella uusiu-
tuvan energian hyödyntäminen on 
synnyttänyt erittäin myönteisiä yh-
teiskunnallisia ja rakenteellisia rat-
kaisuja, jotka usein jäävät liian vä-
hälle huomiolle, koska niitä on vai-
kea muuttaa määrällisiksi suureiksi. 
Energiantuotannon hajautus tasoit-
taa alueellisia eroja, aluetalous syn-
nyttää alueellista arvonlisäystä, vä-
hentää henkilö- ja tavarakuljetuk-
sia sekä tuontiriippuvuutta. Tässä 
mielessä uusiutuvalla energialla on 
suuri myötävaikutus kestävään yh-
teiskuntakehitykseen. r

Käytetyt lähteet: 
Das kesselt, Neue Energie 2/2006, s. 
60; Neue Arbeitsplätze durch Umbau 
der Wärmeversongung (Österreichi-
sche Biomasse-Verband, 29.3.2005); 
Biomasse - Heizungserhebung 2004 
(Landwirtschafskammer Niederös-
terreich); Erneuerbare aus und in 
Österreich: Technologien zur Nut-
zung Erneuerbarer Energieträger - 
wirtschaftliche Bedeutung für Öster-
reich (Dachverband Energie-Klima, 
Februar 2006).

Itävallan biokattilamyynti 1980-2004
Vuosi 1980-90 1991-00 2001 2002 2003 2004 2001-04
Pienet    
Alle 100 kW 
Määrä, kpl 8057 25319 7276 6884 7751 8932 30843
Asennusteho, kW 353837 920570 196703 190897 222745 251859 862204
Keskikokoiset    
101-1000 kW 
Määrä, kpl 1389 1919 301 223 332 369 1225
Asennusteho, kW 412638 551806 70272 66407 93885 90002 320566
Suuret 
> 1000 kW 

Yhteensä, kpl 9624 27522 7631 7133 8119 9344 32227

Keskuslämmityskattiloiden myynti 
vuonna 2004

Alle 100 
kW

Klapikattilat 4555 
Hakekattilat 2855 
Pellettikattilat¹ 6077 
Yhteensä 13487 
¹ Ei sisällä pellettikaminoita

Kiinteän polttoaineen kattiloiden myynti kolminkertaistui 
1990-luvulla. Sen jälkeen vauhti on vain kiihtynyt.

Pertti Jalonen

Itävallan Finbio - Österreichischer 
Biomasse-Verband - katsoo, että 
muutos on vasta alkutekijöissään. 

EU-komissio hyväksyi viime vuoden 
lopulla vuoteen 2010 ulottuvan Bio-
mass Action Planin, vapaasti kään-
täen Bioenergian toimintasuunni-
telman. 

ÖB-V on laatinut siinä asetettujen 
tavoitteiden ja velvoitteiden pohjalta 
kansallisen suunnitelmaluonnoksen 
toimenpide-ehdotuksineen, jossa on 
otettu huomioon komission esitys-
ten lisäksi biosähkön, liikenteen bio-
polttoaineiden ja Itävallan liittohal-
lituksen ilmastostrategian edellyttä-
mät tarpeet. 

Niistä on johdettu bioenergian 
lisäkäyttötavoitteeksi 75 picajoulea 
eli 20,8 terawattituntia. Suunnitel-
man toteuttaminen lisäisi biomassal-
la tuotetun energian määrän nykyi-
sestä 36,1:stä 56,9 TWh:iin. Samalla 
maan energiaomavaraisuusaste ko-
hoaisi 9,3:sta 14,6 prosenttiin. Muu-
tos alentaisi kasvihuonekaasupääs-
töjä 10 miljoonaa tonnia vuodes-
sa, mikä vähentää päästöoikeuksien 
hankintaa nykyhinnoin noin 250 
miljoonalla eurolla.

Tämän lisäksi yhdistys esittää se-
kä tuulisähkölle että vesivoimalle 4,4 
TWh:n lisäystä ja aurinkoenergialle 
0,5 TWh. Tämä yhdessä biomassan 
kanssa vastaisi 7–8 prosenttia Itä-
vallan energiantarpeesta ja sitä, et-
tä vuonna 2010 noin 30 prosenttia 
maan energiantarpeesta tuotettaisiin 
uusiutuvalla energialla.

Ohjelmaluonnoksessa koroste-
taan tuuli- ja vesivoimaan perustu-
van sähköntuotantokapasiteetin li-
säämistä sillä, että muussa tapaukses-
sa Itävallan riippuvuus ydinvoimalla 
tuotetusta tuontisähköstä kasvaisi 
ja ydinenergiaan kielteisesti suhtau-
tuva Itävalta joutuisi tahtomattaan 
tukemaan uusien ydinvoimaloiden 
rakentamista.

Bioenergiayhdistyksen ohjelma 
on hyvin kustannustietoinen. Se läh-
tee siitä, että biomassaa on käytettä-
vä ensisijaisesti lämmön, toissijaisesti 
liikennepolttoaineiden ja kolman-
neksi sähkön tuottamiseen. Peruste-
lut: biopolttoaineilla tuotettu lämpö 
maksaa kolmanneksen tai enintään 
puolet fossiilienergialla tuotetusta 
lämmöstä, biosähkön tuotantohinta 

on puolestaan kaksinkertainen säh-
kön markkinahintaan, biodiesel on 
kilpailukykyinen vasta raakaöljyn 75 
euron, bioetanoli 95 euron tynnyri-
hinnalla.

Tavoitteiden saavuttamisen edel-
lytyksenä vuoteen 2010 mennessä on 
500 000 talouden siirtyminen bio-
lämpöön, 2,5 TWh biosähköä, noin 
550 miljoonaa litraa nestemäistä bio-
polttoainetta, 100 miljoonaa kuu-
tiota biokaasuun perustuvaa polt-
toainetta.

Biosähkön kuluttajahintojen ole-
tetaan kallistuvan 0,2–0,3 snt/kWh, 
mikä vastaa 8–11 euron korotusta 
vuositasolla. Liikenteen biopoltto-
aineiden lisäkustannuksetkin jäävät 
minimaalisiksi, koska vuoden 2010 
tietämissä biopolttoaineiden hinta 
ei juurikaan poikkea raakaöljyn hin-
tatasosta.

Biolämmön lisäystarve on noin 
11,4 TWh. Kotitalouksien osuus on 
5,6, liike- ja teollisuuskiinteistöjen 
3,9, kaukolämmön 1,9. Kotitalouk-
siin tarvitaan 370 000 yksittäisläm-
mönlähdettä, uusia kaukolämpö-
liittymiä 130 000 talouteen. Näiden 
ohella aurinkokeräinalan kasvutar-
peeksi on arvioitu 1,5 miljoonaa 
neliömetriä pääasiassa käyttöveden 
lämmitykseen.

Muutoksen toteutumisen välittö-
mänä seurauksena olisi 8 000 uutta 
työpaikkaa. Välillisten vaikutusten 
myötä alan teollisuuteen syntyisi li-
säksi 10 000 – 20 000 työpaikkaa. 

Mikäli puoli miljoonaa kotitaloutta 
luopuisi esitetyn ajan kuluessa öl-
jy- tai kaasulämmityksestä, talous-
kohtaiset polttoainesäästöt olisivat 
500–1000 euroa, mikä nostaisi vuo-
tuista kulutuskysyntää 600–800 mil-
joonalla eurolla.

Energiavilja
merkittävä poltto-
aineresurssi
Lämmitysenergian raaka-ainepohja-
na ovat puu ja energiavilja. 370 000 
taloudesta 70 000:ssa lämpö tuote-
taan energiaviljasta. Sitä tarvitaan 
250 000 tonnia, jolloin tuotantoalaa 
on varattava 30 000 hehtaaria. Puu-
lämpö perustuu pellettiin ja hak-
keeseen, jonka raaka-ainetarpeeksi 
on arvioitu 2,3 miljoonaa kiinto-
kuutiota. 

Merkittäväksi potentiaaliksi tun-
nustettu energiavilja vaatii lakimuu-
toksia, jotta sen käytön esteet poistu-
vat. Sille on muiden kiinteiden polt-
toaineiden tavoin laadittava oma laa-
tunorminsa. Teollisuudelta toivotaan 
polttolaitteita, jotka soveltuvat sekä 
energiaviljan että pellettien käyttöön 
ja näiden laitteiden liittämistä mui-
den tukikelpoisten joukkoon heti, 
kun ne ovat läpäisseet testit hyväk-
syttävästi.

Työtä vaaditaan myös kasvinjalos-
tukselta, jotta se kehittäisi vähän val-
kuaista ja runsaasti tärkkelystä sisäl-
täviä maissi- ja viljalajikkeita.

Sähkön ja lämmön yhteistuotan-

nosta neljännes on peräisin biokaa-
sulaitoksista, loput kiinteästä bio-
massasta. Puuta tarvitaan 3,5 miljoo-
naa kiintokuutiota. Biokaasun raaka-
ainetuotannolle on varattava 40 000 
hehtaarin peltoala.

Biomassapohjaisten liikennepolt-
toaineiden raaka-ainetarve rajoit-
taa sähköntuotantoa. Etanolitarve 
on 200 miljoonaa litraa, mikä kye-
tään tuottamaan kotimaassa. Viljaa 
tai maissia tarvitaan 500 000 tonnia, 
alaa on varattava 75 000 hehtaaria. 
RME-dieselin tarve on 360 000 mil-
joonaa litraa. Tuotanto jää tuonnin 
varaan, sillä Itävallan resurssit riittä-
vät vain noin kuudesosaan tarvitta-
vasta määrästä. Biokaasukäyttöisten 
autojen polttoainetarve on 100 mil-
joonaa kuutiota. Sille on varattava 
25 000 hehtaarin tuotantoala.

Metsien energiakäytön lisäys mer-
kitsee kaikkiaan 4,3 miljoonan kiin-
tokuutiometrin raaka-ainetarvetta. 
Nopeakiertoiselle puulle on varatta-
va 20 000 hehtaarin istutusala, tuon-
tipuuta tarvitaan jonkin verran.

Biomassaan pohjautuvan energia-
huollon laajentaminen vaatii kaik-
kiaan 240 000 hehtaarin tuotanto-
potentiaalin.

Muutoksen
kiihdyttämiseen
investointitukea
Puolen miljoonan talouden siirty-
minen uusiutumattomasta uusiutu-
vaan lämpöenergiaan kolminkertais-

Ehdotus kansalliseksi bioenergiaohjelmaksi:

Biomassalla tuotettava ensisijaisesti lämpöä
Biomassalla tuotetun energian kustannukset

Energialähde Yksikkö Yksikkökustannus,  Energiasisältö, 
kWh/yksikkö 

Hinta, snt/kWh 

Hake i-m³ 17 770 2,2 
Kuiva energiavilja t 95 4300 2,2
Pelletti t 165 4900 3,3 
Biometaani m³ 0,5 10 5,0
Biodiesel 1000 l 660-750 9300 7,1 
Etanoli 1000 l 440 5900 7,4
Biosähkö 1 MWh 140 1000 14,0 

Vertailtaviksi: 
Kevyt polttoöljy 1000 l 680 10000 6,8
Tukkusähkö 1 MWh 50 1000 5,0 
Maakaasu pienas. 1000 m³ 60 10000 6,0

Biomassalla tuotetun lämmön hinta on kolmannes tai enintään puolet fossiilisen energian hinnasta, joten lämmöntuotanto 
on ensisijainen kohde. Bioperäisen sähkön ja liikennepolttoaineiden hinta ei ole vielä pitkään aikaan kilpailukykyinen 
markkinasähkön ja perinteisten polttonesteiden kanssa.
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taisi lämmitysjärjestelmiin kohdistu-
vat investoinnit. Vastatakseen kohoa-
vaan kattiloiden kysyntää, teollisuu-
den olisi investoitava tuotantolaa-
jennuksiin ja uusiin työpaikkoihin. 
Laajentuminen parantaisi sen vien-
nin kilpailukykyä. Tuotantosarjojen 
piteneminen myös alentaisi kattila-
valmistuksen yksikkökustannuksia.

Muutoksen kiihdyttämisen kan-
nalta ratkaisevaa ovat investointituet. 
Ne selittävät Itävallan tähänastisen 
menestyksen kiinteän polttoaineen 
pienkattiloiden kehitys- ja markki-
nointityössä. Nykyisen tukijärjestel-
män heikkoudet ovat kuitenkin il-
meiset: tuet eroavat toisistaan osaval-

tioittain, sääntöjä muutetaan usein 
tai ne saatetaan keskeyttää. Näiden 
takia asiakaskäyttäytyminen on eri-
laista maan eri osissa, jolloin valta-
kunnallisesti toimivien yritysten toi-
mintaedellytykset vaikeutuvat.

Tämän vuoksi Itävallan bioener-
giayhdistys esittää yhtenäistä, neli-
vuotista investointitukiohjelmaa. Tu-
ki olisi kohdistettava tasapuolisesti 
kaikkiin uusiutuvaa energiaa käyt-
täviin lämmitysjärjestelmiin: hake-, 
klapi- ja pellettikattilat, kaakeliuunit 
ja kaminat, mikäli ne muodostavat 
kokonaisjärjestelmän, kaukolämpö-
liittymät, aurinkokeräimet.

Biopolttoainekattiloiden ja kau-

kolämpöliittymien investointitueksi 
esitetään 30 prosenttia, kuitenkin lai-
toskohtaisesti enintään 4 000 euroksi. 
Jos kiinteistössä on vähintään kolme 
huoneistoa ja niiden ala ylittää 300 
neliötä, tukikatto on 6 000 euroa. Jos 
huoneistoja on vähintään kahdeksan 
ja huoneistoala yli 600 neliötä, ylära-
ja on 8 000 euroa. Aurinkolämpöjär-
jestelmiin esitetään 1 000 euron laite-
tukea ja 100 euron lisätukea jokaista 
keräimen neliötä kohden.

Ensimmäisen vuoden kustannuk-
set olisivat 130 miljoonaa euroa, toi-
sen 260, kolmannen 420 ja neljännen 
603 miljoonaa, kaikkiaan noin 1,4 
miljardia euroa. Liittovaltion rahoi-

tusosuudeksi esitetään 60, osavaltioi-
den 40 prosenttia.

Tukijärjestelmän laskennalliset yk-
sityisen sektorin investointivaikutuk-
set ovat 4,7 miljardia euroa neljältä 
vuodelta. Ne toisivat valtion kassaan 
arvonlisäverotuottoina 940 miljoo-
naa. Tukiohjelman synnyttämien li-
sätuottojen osuudeksi ohjelma arvioi 
kolme neljäsosaa. r

Lähde: 
Diskussionsentwurf: Der nationale 

Biomasseaktioplan für Österreich 
(Österreichische Biomasse-Verband, 
23.1.2006).

Uusiutuvaa energiaa monesta näkökulmasta
Pertti Jalonen

Welsin energiapäivien yh-
teydessä järjestettiin vii-
si eri seminaaria, joiden 

pääosassa oli uusiutuva energia eri 
näkökulmista tarkasteltuna. Koska 
tilaa on rajoitetusti, on tyydyttävä 
vain joihinkin poimintoihin.

Loppuvuosi kohistiin EU-komis-
sion käsittelyyn tulevasta Biomass 
Action Planista, toimintasuunnitel-
masta, jonka komissio joulukuussa 
sitten hyväksyi. Komission edustaja-
na José Riesgo Villanueva esitteli sen 
pääkohdat. Suunnitelmassa on neljä 
painopistettä: biolämpö, biosähkö, 
liikenteen biopolttoaineet ja erään-
lainen poikkileikkauskuva kehitys-
tarpeista. Tavoitteena on lisätä uusiu-
tuvien käyttöä 80 miljoonalla öljyek-
vivalenttitonnilla: lämmön osuus on 
27, sähkön 30 ja liikenteen 18.

Biolämpöä komissio haluaa edis-
tää säätämällä sitä koskevan direk-
tiivin (RES-H, eli lämpöä uusiutu-
vista), jossa käsitellään raaka-aine-
tarjontaa, määritellään tehokkuu-
den kriteerejä, päätetään määrälli-
sistä tavoitteista ja suositellaan va-
paaehtoisia sopimuksia teollisuus-
kiinteistöjen lämmitykseen. Tutki-
taan mahdollisuuksia muuttaa ra-
kennusten energiatehokkuusdirek-
tiiviä niin, että uusiutuvan energian 
osuutta voitaisiin nostaa erilaisin 
kannustimin. Muutettaessa alue-
lämpölaitoksia fossiilisista uusiutu-
vaan energiaan kannustimena voi-
taisiin käyttää arvonlisäveron alen-
tamista tai poistamista.

Biosähkön osuuden kasvattamisek-
si sille säädetyn direktiivin (RES-E) 

täytäntöönpanoa tehostetaan jäsen-
maissa. Niitä ”rohkaistaan” hyödyn-
tämään kustannustehokkaita läm-
mön ja sähkön yhteistuotantorat-
kaisuja sekä ottamaan biomassa 
huomioon tukiohjelmissaan.

Bioperäisten liikennepolttoainei-
den osuuden kasvattamiseksi direk-
tiiviä (2003/30/EC) mahdollisesti 
muutetaan, polttoainestandardeja 
muutetaan sekä tuetaan kehitys-
maiden biopolttoainetuotantoa. Li-
säksi haetaan tasapainoista lähesty-
mistapaa WTO-neuvotteluihin.

Yleisemmistä kehitystarpeista 
puhuessan Villanueva mainitsi ko-
mission ”rohkaisevan” jäsenvalti-
oita laatimaan omat Biomass Ac-
tion Planinsa. Hän korosti myös 

metsien energiakäytön suunnitte-
lun merkitystä. Jätedirektiiviäkin 
on ehkä tarpeen muuttaa, jotta se 
mahdollistaisi puhtaiden jakeiden 
energiakäytön.

Seitsemännellä puiteohjelma-
kaudella tutkimuksen painopistee-
nä ovat biojalostamot, toisen pol-
ven liikennepolttoaineet, uudet tek-
nologiat ja bioperäisten raaka-ai-
neiden energiasaannon parantami-
nen polttoainekonversiossa.

Komission slangia tuntematta 
voin yrittää ymmärtää edellä sa-
notun niin, että direktiivin täy-
täntöönpanon tehostaminen jäsen-
maissa merkitsee velvoitteita. Mutta 
mitä jäsenmaiden ”rohkaiseminen” 
tarkoittaa, jää hämärän peittoon.

Pellettejä
bensa-asemalta?
Öljyalan keskusliitto on Suomessa 
profiloitunut vastustamaan inves-
tointitukijärjestelmiä, joilla helpo-
tettaisiin pienkiinteistöjen mahdol-
lisuuksia irtautua öljylämmitykses-
tä. Erityiskohteena on ollut pellet-
tilämmitys, jonka on sanottu tuot-
tavan terveydelle vaarallisia pien-
hiukkasia. 

Myös Saksassa on käytetty sa-
maa argumenttia. Siellä keskuste-
lu on vaimentumassa, koska alan 
tutkimuslaitokset ovat Deutsche 
Energie-Pellet Verbandin mukaan 
yksiselitteisesti osoittaneet, että 
modernien pelletti- ja hakekat-
tiloiden pienhiukkaspäästöt alit-
tavat kaikki säädetyt päästörajat. 
Tässä keskustelussa öljyala on tyys-
tin vaiennut sekä öljylämmityksen 
pienhiukkasista että hiilidioksidi-
päästöistä.

Olikin varsin mielenkiintoista 
kuulla Saksan polttoaine- ja öl-
jykaupan keskusliiton edustajan 
Günther Jäckelin pohdiskelua puu-
pellettien soveltuvuudesta alan liik-
keiden valikoimaan. Liittoon kuu-
luu 4 000 kauppiasta, joilla on kaik-
kiaan noin 6 miljoonaa asiakasta. 
Jäckelin mielestä liitto on pellet-
tikaupalle ihanteellinen kumppa-
ni: alan juuret ovat hiilikaupassa, 
tilauskäytännöt ovat hiili-, öljy- ja 
pellettikaupassa saman, logistiik-
ka on samaa, maan kattava mark-
kinointi- ja jakeluverkosto on val-
miiksi rakennettu.

Markkinat eivät kuitenkaan vie-
lä ole riittävän laajat, jotta huolto-
asemilla olisi pellettejä myytäväksi 

José Riesgo Villanueva esitteli EU-komission hyväksymän Biomass Action 
Planin pääkohdat.

Günther Jäckel: Mahdollisuudet pellettien huoltoasemakauppaan syntyvät 
vasta sitten, kun pellettien markkinaosuus lämmityspolttoaineena yltää viiteen 
prosenttiin. 

ja toimitettavaksi. Mahdollisuudet 
syntyvät vasta sitten, kun pellettien 
markkinaosuus lämmityspolttoai-
neena yltää viiteen prosenttiin. Täs-
sä vaiheessa Saksan 37 miljoonasta 
taloudesta vasta noin 50 000: lla, 
hiukan yli 0,1 prosentilla on pel-
lettilämmitys. Näin ollen talouksi-
en määrän täytyy kasvaa noin 1,8 
miljoonaan, jotta tuo tavoite saa-
vutettaisiin.

Jäckel kuitenkin uskoo siihen, 
mutta sitä ennen koko alan on 
toteutettava yhteisiä kampanjoita, 
valmistajien, tukku- ja vähittäis-
kaupan on liittouduttava ja luo-
vuttava keskinäisestä vastakkain-
asettelusta.

Stirling-moottori
pellettikattilaan
Sähkön ja lämmön yhteistuotan-
nossa ollaan pääsemässä yhä pie-
nempiin yksiköihin. Karl Wolfgang 
Stanzel esitteli sovellusta, jossa ni-
mellisteholtaan 15 kW:n KWB-pel-
lettikattilaan oli asennettu Stirling-
moottori. Sen tarvitsema lämpö-
energia saadaan pellettien poltosta. 
(Nelisylinterisen) Stirling-moot-
torin männät liikkuvat sylinteris-
sä olevan kaasun kuumenemisen 
ja lauhtumisen synnyttämän pai-
ne-eron takia. Mekaaninen energia 
pyörittää sähkögeneraattoria.

Sähköteho jää kuitenkin vaa-
timattomaksi: kattilan nimelliste-
holla 1 kW, osateholla vieläkin pie-
nemmäksi. Tähän nähden Stirling-
yksiköstä pyydetty 5 000 euron lisä-
hinta on kohtuuton.

Kehitystyö ei varmaankaan jää 
tähän. Saksalainen valmistaja SPM 
(Stirling Power Module Energieu-
mwandlungs GmbH) ja KWB-ni-
minen kattilavalmistaja ovat sopi-
neet markkinointiyhteistyöstä. Jat-
kossa SPM tarjoaa voimayksikkö-
ään muillekin kattilavalmistajille. 
SPM:n mukaan yksikkökustannus-
ten pienentäminen on mahdollista, 
sillä moottorissa tarvittavat kom-
ponentit aiotaan ostaa autoteolli-
suudelta, jossa on totuttu suuriin 
sarjoihin.

SPM ei ole ainoana markkinoil-
la. Sunmachinella on hieman te-
hokkaampi, jos kohta kalliimpi lai-
te, joka jauhaa 10,5 kW:n nimellis-
teholla 3 kW sähköä. Molempien 
kustannusvertailuissa generaattorin 
oletetaan tuottavan sähköä nimel-
listehollaan läpi vuoden. Saksalai-
sissa laskelmissa lähdetään siitä, 
että kannattavan toiminnan alara-
ja 7000 tuntia täydellä kuormalla 
(www.sunmachine.com). olevasta 
kustannusvertailusta.

Myös Tanskassa on edistytty. 
Siellä kehitetyn ja teolliseen val-
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mattavasti mittavampaa lämpöyrit-
täjyyttä. Yrityksen liikevaihto vuon-
na 2004 oli 139 miljoonaa euroa ja 
sen työntekijämäärä oli 412. Se to-
teuttaa investoinnit asiakkaan puo-
lesta ja tuottaa rakennuttamissaan 
laitoksissa lämpöä, paineilmaa tai 
teollisuuden prosessihöyryä. Polt-
toaine, pelletit, se tuottaa itse teh-
taassa, jonka vuosikapasiteetti on 
40 000 tonnia. Paraikaa on suun-
nitteilla toinen, 80 000 tonnia vuo-
dessa valmistava pellettitehdas ja 
25 MW:n lämpölaitos. Molempien 
investointien on määrä olla tuotan-
nossa vuonna 2007.

AEK Energie hoitaa monenlai-
sia laitoksia 7 kW:n lämpöpum-
puista 30 ja 70 MW:n höyrylaitok-
siin, jotka ovat Sveitsin suurimmat 
lämpöyrityksen tekemät investoin-
nit. 30 MW:n laitos tuottaa höyryä 
Stora Ensolle. Suurin investointi 

on 60–70 miljoonan Sveitsin fran-
gin luokkaa.

Asiakas maksaa vain hyötyläm-
möstä lämmöntarpeensa mukaan. 
Lämmöntarve määritellään paikka-

kunnan astepäiväluvuista. Vuosi-
maksulla katetaan urakoitsijan in-
vestointikustannukset ja kiinteät 
kulut. Vuosimaksu on sidoksissa 
kuluttajahintaindeksiin.

Wirthin mukaan lämpöurakointi 
on Sveitsissä kasvu-uralla. Yritys on 
tilannut useita 3 MW:n pellettikat-
tiloita asennettaviksi teollisuuskiin-
teistöjä lämmittämään. r

mistukseen tulevan stirlingyksikön 
sähkötehot ovat toista luokkaa: pu-
hutaan 150 kW:sta. 

Leivinjauheella
eroon happopäästöistä
Uusista polttoaineista viljaa ja agro-
pellettejä käsiteltiin perusteellisesti. 
Diplomi-insinööri Bengt-Erik Löf-
gren ÄF Ab:sta kertoi viljanpoltto-
tutkimuksista. Niissä suurimmiksi 
ongelmiksi havaittiin korroosio ja 
pöly. Viljan palamiskaasuja tutkit-
taessa niissä havaittiin puupellet-
tiin nähden 10–15 kertaisia happo-
pitoisuuksia. 

Tällaisen savukaasun päästessä 
kondensoitumaan metallien kor-
roosio on varsin nopeaa. Rikkiha-
pon kondensoitumisen ehkäisemi-
seksi savukaasujen lämpötilan on 
oltava vähintään 160 astetta savu-
piipun päässä, ja silloinkin tarvi-
taan keraaminen piippu. Tämä kui-
tenkin siirtää ongelmat kauemmas, 
sillä savukaasun sisältämät rikki-
happolaskeumat aiheuttavat tun-
netusti happamoitumista.

Löfgren pitää viljan pelletöintiä 
ratkaisuna happo- ja korroosio-on-
gelmiin. ”Se mahdollistaa viljapel-
lettien lisäaineistuksen. Lisäaineis-
ta ehdottomasti lupaavin on taval-
linen leivinjauhe, joka sitoo rikin, 
kloorin ja muut haitalliset ainek-
set parantaen myös tuhkan kier-
rätyskäyttöä. Leivinjauhe kuiten-
kin alentaa tuhkan sulamislämpö-
tilaa, mikä tuottaa kattilaongelmia. 
Mutta kun lisäaineena käytetään 
myös kalkkia, sintraantumisongel-
mat poistuvat.”

”Tuntuu tietysti hölmöltä pel-
letöidä viljaa, joka on sellaisenaan 
valmis pelletti, mutta se on tois-
taiseksi ainoa keino ratkaista nä-
mä ongelmat. Se ei edellytä mitään 
uusia investointeja, koska rehute-
ollisuudella on vapaata pelletöin-
tikapasiteettia. Samalla myös logis-
tiikkaongelmat tulevat ratkaistuiksi. 
Pelletöitävän viljan joukkoon voi-
daan sekoittaa olkia ja muita maa-
talouden sivutuotteita, jolloin heti 
alusta on mahdollista tuottaa polt-
toainetta järkevin kustannuksin.”

Diplomi-insinööri Thomas He-
ring työryhmineen oli paneutu-
nut tutkimaan viljan ja olkipellet-

tien polton päästöjä. He esittivät 
johtopäätöksenään, että nykyinen 
laitekanta ei sovellu näille polttoai-
neille, koska erityisesti pölypäästöt 
eivät pysy sallituissa raja-arvoissa. 
Ongelmia on myös häkäpäästöjen 
kanssa. Palamisessa ja päästöissä oli 
selkeitä viljalajikohtaisia eroja.

Markkinoilla on jo erityisesti vil-
janpolttoon tarkoitettuja polttimia. 

Tutkimusryhmän mukaan ensi vai-
kutelma on hyvä: erityisesti pöly-
päästöt on saatu hallintaan. Kui-
tenkin vasta kestotestit osoittavat 
laitteiden todellisen tason.

Monenlaista
lämpöyrittäjyyttä
Menestystarinoitakin kuultiin. Leh-
tori Asko Puhakka Pohjois-Karja-

lan ammattikorkeakoulusta kertoi 
suomalaisesta lämpöyrittäjyydestä 
esimerkkinään Enon kunta, jos-
sa paikallinen energiaosuuskunta 
huolehtii kunnan kiinteistöjen läm-
möntuotannosta hakkeella. Vuotui-
sen lämmöntuotannon odotetaan 
kohoavan 12 000 MWh:iin. Tähän 
asti vuotuinen haketarve on ollut 
6 000–7 000 irtokuutiota.

Kevytöljyn korvaaminen pie-
nentää erittäin merkittävästi kun-
nan keskustaajaman ja Uimahar-
jun hiilidioksidipäästöjä, vaikka 
siihen lasketaan polttoaineen han-
kinta, valmistus- ja kuljetusket-
jun päästöt. Työllisyysvaikutukset 
ovat selkeät: lämpöyrittäjyysket-
juun tarvitaan vajaa viisi mies-
työvuotta. Puolet raaka-aineesta 
on peräisin osuuskunnan jäseniltä, 
loputkin ostetaan oman kunnan 
alueelta. ”Öljylämmityksen alueta-
loudelliset vaikutukset rajoittuvat 
öljyauton kahvikupilliseen paikal-
lisella huoltoasemalla”, Puhakka 
vitsaili.

Lämpöyrittäjyydestä on etua 
myös lämpöä ostaville asiakkaille: 
hintataso on selvästi alle öljylämmi-
tyksen ja se on pysynyt 27 eurossa/
MWh vuodesta 2002.

Sveitsiläinen Walter Wirth AEK 
Energie Ag:stä edusti edellistä huo-Asko Puhakka: Aluetalous vilkastuu, päästöt pienenevät.

SPM:n nelisylinterisen Stirling-moottorin männät ovat vaakatasossa vastaiskumoottorin tapaan. 
Lämmönvaihdin on palokammion yläpuolella ja pieni generaattori on päällimmäisenä.

Walter Wirth: Lämpöurakointi on Sveitsissä kasvu-uralla. Olemme tilanneet tilannut useita 3 MW:n pellettikattiloita asen-
nettaviksi teollisuuskiinteistöjä lämmittämään.
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Osallistu lukijakilpailuumme ja voita
laadukas kulmahiomakone!
Kerro mielipiteesi – arvomme kaikkien vastanneiden kesken

METABO WQ Euro kulmahiomakoneen, ovh. 141 euroa

Lähetä tekstiviesti numeroon 17224. Kerro, mikä oli mielestäsi lehden paras juttu ja 
mikä vähiten kiinnostava juttu. Kerro myös oletko tilaaja vai irtonumeron ostaja tai muu 
lukija sekä yhteystietosi.
Ohje: kviesti (väli) parhaan jutun sivunumero (väli) vähiten kiinnostavan jutun 
sivunumero (väli) 1 jos olet tilaaja tai 2 jos olet irtonumeron ostaja/muu lukija (väli) 
etunimi (väli) sukunimi (väli) osoite.
Esimerkkiviesti: kviesti 20 66 1 harri lukija metsätie 3 00100 Helsinki.
Tekstiviestin hinta on 0,80 e/viesti. Tekstiviestipalvelu toimii Soneran, Elisan, DNAn,
Saunalahden ja TeleFinlandin liittymissä.

Voit osallistua kilpailuun myös postikortilla.
Lähetä kortti osoitteeseen: Koneviesti/Lukijakisa 4, PL 485, 00101 Helsinki.
Kirjoita korttiin parhaimman ja vähiten kiinnostavan jutun sivunumerot sekä yhteystietosi.
Kerro myös oletko tilaaja vai irtonumeron ostaja tai muu lukija.

Näin osallistut arvontaan:

Kilpailuun osallistuvat kaikki 19.4.2006 mennessä saapuneet tekstiviestit ja postikortit. Voittajalle ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti. Osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointiin henkilörekisterilain mukaisesti.

Koneviestin lukijakilpailussa 3/2006 äänestettiin parhaimmaksi jutuksi Lumikulkuneuvoja nelitahtisesti (s.74). 
AEG BEST 12 -akkuporakoneen voitti Lauri Savolainen Halunasta. Onnea voittajalle!

Agrimarket-ketju 
panostaa rautakauppaan
Anne Penttilä

Agrimarket-ketjun veroton myyn-
ti oli 830 miljoonaa euroa vuon-
na 2005. Myynti kasvoi neljä pro-
senttia edellisvuodesta. Se on lin-
jassa muun alan myynnin kasvun 
kanssa ja seurausta lähinnä tuote-
hintojen muutoksesta, ei niinkään 
volyymikasvusta, toteaa Hankki-
ja-Maatalous Oy:n toimitusjoh-
taja Ensio Hytönen.

"Maatalouskaupan kokonais-
markkinat säilyivät viime vuon-
na suurin piirtein ennallaan ver-
rattuna vuoteen 2004, noin 1,8-
1,9 miljardissa eurossa. Uskom-
me, että tahti jatkuu samanlaise-
na kuluvanakin vuonna ja myös 
pidemmällä aikavälillä. Suomessa 
on 2,2 miljoonaa peltohehtaa-
ria, joita tuskin lakataan viljele-
mästä."

Agrimarket-ketjuun kuuluvat 
Hankkija-Maatalous Oy, Etelä-
Pohjanmaan Osuuskauppa, Ky-
menlaakson Agrimarket Oy sekä 
Suur-Seudun Osuuskauppa.

Hankkija-Maatalous Oy:n liike-
vaihto oli 746,6 miljoonaa euroa 
(720,0 vuonna 2004) ja voitto en-
nen satunnaiseriä 9,3 milj. € (13,3 
milj. €). Sijoitetun pääoman tuot-
to säilyi edelleen hyvällä tasolla, 
19,3 prosentissa, vaikka laskikin 
hieman edellisvuoden 22,8 %:sta. 
Myös omavaraisuusaste säilyi hy-
vänä, 41,1 %:ssa (41,5 %) huoli-
matta viime vuonna toteutetuista 
merkittävistä investoinneista.

Merkittävin, noin 10 miljoonan 
euron investointi on uusi Agrikes-
kus Hyvinkäällä. Agrikeskukseen 
siirtyivät myös Hankkija-Maata-
lous Oy:n pääkonttoritoiminnot 
Helsingistä.

Koneet kasvavat
ja tietoteknistyvät
Traktoreiden kokonaismarkkinat 
Suomessa laskivat noin 10 pro-

senttia edellisvuodesta. Vuonna 
2005 ensirekisteröitiin 4507 trak-
toria, joista John Deeren markki-
naosuus oli 17,6 %. Vaikka trak-
toreiden kappalemäärä yhteensä 
pienenikin, niin hevosvoimina ja 
euroina laskettuna markkinat säi-
lyivät ennallaan.

Leikkuupuimureissa suunta oli 
sama; noin 420 konetta yhteensä 
ja laskua 10 %, mutta tehokkaam-
pia koneita. Agrimarket ja Sam-
po-Rosenlew myivät kaksi kol-
masosaa puimureista. Traktorei-
den ja puimureiden myynnin arvo 
oli yhteensä 106,8 milj. €.

Ketjun maataloustyökoneiden 
kauppa säilyi edellisvuoden tasol-
la, myynti oli 88,6 milj. euroa.

"Muokkauskoneiden myynti 
laski viime vuonna, mutta edel-
lisvuosi olikin erittäin hyvä. Viime 
vuonna menekkiä oli etenkin lau-
tasmuokkaimilla. Sen sijaan suo-
rakylvökoneiden kauppa tasoittui. 
Väderstadin myynti säilyi, koti-
maisten suorakylvökoneiden las-
ki hieman. Myydyt työkoneet ovat 
entistä suurempia ja yhä useam-

min tietokoneohjattuja."
Noukinvaunujen kysyntä jat-

kui edelleen voimakkaana ja re-
hunkorjuukaluston kasvun myö-
tä myös suurten pöyhimien ja 
karhottimien menekki lisääntyi. 
Kasvua kirjattiin myös hinattavis-
sa, varustelluissa kasvinsuojelu-
ruiskussa sekä tietokoneohjatuis-
sa, punnitsevissa pintalevittimis-
sä. Viljan kuivauksessa käytetään 
yhä enemmän alipainetekniikkaa 
ja logiikkaohjausta.

Järeiden murskainten menekki 
kasvoi voimakkaasti. Niitä käyte-
tään tienvarsien, metsiköiden ja 
viheralueiden hoitoon.

Rautakauppa
selkeä kasvuala
Rautakaupan kokonaismarkki-
nat kasvoivat Suomessa vähän 
yli kuusi prosenttia viime vuon-
na. Agrimarket-ketjun panostus 
tuotti tulosta ja kasvu oli keski-
määräistä kovempaa, 16 %. Rau-
takauppamyynnin arvo ylitti esi-
merkiksi traktori- ja puimuri-
myynnin, ollen 112,7 miljoonaa 

euroa vuonna 2005.
Viime vuonna avattiin ensim-

mäiset S-Rautamarketit Hämeen-
linnan, Forssan, Someron ja Iisal-
men Agrimarkettien yhteyteen. 
Tänä vuonna tulee kahdeksan 
myymälää lisää ja tavoitteena on 
yli 20 S-Rautamarkettia vuosi-
kymmenen lopussa.

Myös maatilarakennusmyynnin 
todettiin kasvaneen. Rakennuspal-
velua alettiin viime vuonna kehit-
tää yhteistyössä Oy DeLaval Ab:n 
ja Lujabetoni Oy:n kanssa.

"Karjatalouden laitekauppa 
polkee paikallaan, mikä on toi-
saalta luonnollista johtuen kar-
jalukumäärän laskusta. Sen si-
jaan viime syksynä 70 myymälässä 
aloitettu hevostarvikekauppa on 
ollut todella positiivinen yllätys. 
Se ei kyllä ole mikään ihme he-
vostalouden ja -harrastuksen kas-
vun myötä."

Lannoitekaupassa on ollut 
pientä laskua, prosentin - kahden 
luokkaa, kuten lannoitemarkki-
noilla yleensäkin. Sen sijaan kas-
vinsuojeluaineissa trendi on ollut 
nouseva. Volyymit kasvoivat vä-
hän myös vilja-, siemen- ja rehu-
kaupassa. Hytösen mukaan ketjun 
markkinaosuus on lannoitteissa 
ja kasvinsuojeluaineissa yli 50 %, 
siemenkaupassa yli 40 % ja re-
huissa noin 40 %.

Kiinnostus kotimaisen energi-
an käyttöön kasvaa voimakkaas-
ti ja myös Agrimarket-ketju on 
panostanut alan tarjontaan, mm. 
polttopuukoneisiin ja pellettipolt-
timiin. Ruokohelpin sopimustuo-
tantokokeilu aloitettiin Kymen-
laakson alueella. Sitä on tarkoitus 
kehittää samalla mallilla kuin vil-
jakauppaa. Myös ketjun poltto-
öljymyynti kasvoi ja markkina-
osuus maatalouden polttoöljyissä 
on noin kolmasosa.

Maatalouskaupassa tasaista

Hankkija-Maatalous Oy muutti maalle. Pääkonttori siirrettiin Hyvinkään uuteen 
Agrikeskukseen, jossa ovat mm. suuret rauta- ja maatalousmyymälät. Kuva 
Mika Torttila, 16.2.2006

Tuhannes Kivikarhu 
asiakkaalle
Kongskilden Jukon tehtaalla 

Mynämäellä valmistui 1000:s 
Juko Kivikarhu helmikuussa. 

Se luovutettiin koneen ostaneille 
puumalalaisille Petri Reposelle, Jari 
Häyriselle ja Jorma Sopaselle Mik-
kelin Agrimarketissa maaliskuun 
puolivälissä.

Juko Kivikarhu on järeä, kivien 
poistoon pelloilta tarkoitettu maa-
talouskone. Nykyisin Kivikarhuja 
valmistetaan vuodessa noin 130 - 
160 kappaletta. Noin 80 prosent-
tia koneista menee vientiin. Tär-
keimmät vientimaat ovat Pohjois-
Amerikassa, Yhdysvallat ja Kana-
da. Kaikkiaan vientimaita on tällä 
hetkellä 17.

Kivikarhuja on saatavissa työ-
leveydeltään 4,0- ja 5,2 metrisinä. 
Juko Kivikarhut soveltuvat 3 - 30 
cm:n kivien poistoon ja raivioiden 
käsittelyyn. Puumalalaisasiakkaat 

olivat päätyneet valinnassaan 5,2-
metriseen Kivikarhu 5200:een, jo-
ka sopii paremmin yhteiskäyttöön 
ja urakointiin. 

Valmistajan mukaan uusi "sik-
sak -seula" on lisännyt huomatta-
vasti rummun piikkien kestoikää. 
Perusvarustellun Kivikarhu 4000:n 
verollinen myyntihinta on 24 040 
euroa, 5200 maksaa 25 450 euroa.

Juko Kivikarhun uusia käyttö-
kohteita ovat mm. golfkenttien, 
rantojen ja erityisesti Pohjois-Ame-
rikassa siirtonurmien pohjustus-
työt. 

Ensimmäiset Kivikarhut valmis-
tettiin vuonna 1985 Rantasalmen 
konepajalla. Vuonna 1990 silloinen 
Juko Oy, nykyinen Kongskilde Juko 
osti Kivikarhun tuoteoikeudet. Siitä 
asti Kivikarhun myyntiä Suomessa 
on hoitanut Agrimarket-ketju.

Oy Valtra Ab on perunut osal-
listumisensa ensi kesän Far-
mari-maatalousnäyttelyyn 

Seinäjoella. Yhtiössä on viimeiset 
3-4 näyttelyä mietitty, ollako mu-
kana Farmari-näyttelyissä vai ja 
päätös oli nyt tehtävä. 

Yhtiöstä kerrotaan, että pois-
jäännin yksinkertaisena syynä on 
asiakkaiden rahavirtojen tuloajan-
kohdan muuttuminen ja sen vaiku-
tukset ostokäyttäytymiseen. 

Koneinvestoinnit tehdään pää-
osin syksyllä ja keväällä. Keskellä 
kesää asiakkaat ovat lomailemassa 
tai töissä ja investoinnit eivät ole 
mielessä. 

Valtra-tuotteet ovat esillä muis-
sa kotimaisissa näyttelyissä, kuten 
Okrassa, Metkossa ja KoneAgrias-
sa, jotka järjestetään "kaupallisem-
pana" aikana.

Valtra jää pois 
Farmarista
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Opiskeleva  
myyntiyrittäjä
Jarno-Matti Hakamäki syntyi Hy-
vinkäällä 26 vuotta sitten konemyy-
jäperheeseen. Hän aloitti peruskou-
lun Hyvinkäällä, muutti perheen-
sä mukana Mäntsälän ja Lammin 
kautta Hämeenlinnan. Ylioppilaaksi 
Jarno-Matti kirjoitti Hämeenlinnan 
Lyseosta vuonna 1999 ja hakeutui 
autokaupan palvelukseen.

Vuonna 2000 oli vuorossa asevel-
vollisuusaika ja myöhemmin paluu 
takaisin Auto-Himbergille Riihi-
mäelle, nyt Nissan autojen myynti- 

ja laatupäälliköksi. Työnsä ohessa 
hän aloitti tekniikan opiskelun, jo-
ta jatkaa nykyisin Lappeenrannan 
Teknillisessä yliopistossa. Teknillis-
ten aineiden ohella hän opiskelee 
myös kaupallisia aineita ja niinpä 
hänen tavoitteena onkin insinöö-
ritutkinnon (DI) ohella valmistua 
myös kauppatieteiden maisterik-
si (KTM).

Jarno-Matti Hakamäki harrastaa 
enduroa ja salibandya. Hän puhuu 
sujuvasti englantia ja ruotsia, jon-
kin verran saksaa ja espanjaa sekä 
hieman italiaakin. r

Matti Värri

Kilpailu traktorikaupan mark-
kinaosuuksista on johtanut 
hullutteluun vaihtokoneiden 

hinnoittelussa. Valitseva tilanne hel-
lii kyllä ostajaa, mutta myyjäliike jää 
vaille liiketoiminnan edellyttämää 
katetta. Tilanne tuottojen korjau-
tuu normaaliksi, kun käytetty kone 
markkinoidaan edelleen ja otetaan 
siitä osasuoritteena vastaan toinen 
käytetty traktori. Uuden traktorin 
ostaminen aiheuttaa myyntiketjun 
jossa tehdään keskimäärin 2,5 vaih-
tokonekauppaa. 
"Kovasta kilpailutilanteesta huolimat-
ta meillä on lähikuukausien tavoit-
teeksi asetettu nostaa Case-traktorei-
den 6 %:n markkinaosuus kaksinker-
taiseksi", suunnittelee myyntiyrittäjä 
Jarno-Matti Hakamäki Lappeenran-
nan Kone-Haka: sta. Kovalta tuntuvaa 
tavoitetta hän perustelee hyväksi ja 
käyttövarmaksi tunnetulla tuotteella 
ja (sen varustelutason huomioiden) 
kilpailukykyisellä hinnalla.

Kone-Haka Lappeenranta on 
Heikki ja Jarno-Matti Hakamä-
en omistaman perheyhtiö Haka-
välitys Ay:n koneliike. Yrityksellä 
on toinenkin vastaava Kouvolas-
sa. Lappeenrannan liikkeen osalta 
toimialue käsittää Etelä–Karjalan 
ja Kouvolan liikkeen kohdalla Ky-
menlaakson. Toimialueellaan Ko-
ne-Haka edustaa Case-traktorei-
den, New Holland -puimureiden 
sekä maa- ja metsätaloustyökonei-
den myyntiä sekä näiden koneiden 
varaosa- ja tarvikekauppaa. Casen 
nykyinen ja siihen sulautuneiden 
David Brown ja IH-International 
-traktoreiden yhteinen konekanta 
alueella on 1 400 kpl.

Työkoneista Kone-Hakan  
edustukseen kuuluvat: 

– Trima-etukuormaimet
– Kipa-perävaunut ja takalanat
– Farmi-metsäperävaunut
– kuormaimet ja -juontokourat  
– Zuidberg-etunostolaitteet

Jarno-Matti Hakamäki kaipaa pi-
kaisesti täydennystä työkonevalikoi-
maan, ensisijaisesti auroja ja rehun-
tekokoneita.

Valtakunnallisessa organisaatios-
sa Kone-Haka kuuluu Agritek Oy:n 
myyntiverkostoon.

Uusi yritys
Hakavälitys Ay perustettiin 2004, 
perustajinaan isä ja poika, maa-
talouskonekaupan ammattilainen 
Heikki Hakamäki ja autokauppaan 
perehtynyt Jarno-Matti Hakamäki. 
"Yrityksen toimiala oli jo perusta-
misesta lähtien selvä. Oli saatava 
vain sopivat kone-edustukset ja löy-
dettävä vapaana oleva toimialue", 
Jarno-Matti Hakamäki kertoo. "Ag-
ritekin kanssa käydyt neuvottelut 
johtivat nopeasti myönteiseen rat-
kaisuun kun Kymenlaakso/Etelä-
Karjala myyntialue sattui olemaan 
Case-traktoreiden ja New Holland 
-puimureiden edustukselle vapaa."

Yritykselle vuokrattiin kaksi lii-
ketilaa, toinen Kouvolasta ja toi-

nen Lappeenrannasta. Liiketilojen 
ja varastojen tultua toimintaval-
miiksi, voitiin myös asiakaspalvelu 
aloittaa. Kone-Haka nimellä toimi-
va yritys aloitti myyntitoimintan-
sa kesäkuun alussa 2005. Kouvolan 
toimipaikka jäi Heikki Hakamäen 
vastuulle ja toimintaa Lappeenran-
nassa vastuullisena hoitaa Jarno-
Matti Hakamäki. Molempiin toi-
mipaikkoihin palkattiin yksi vara-
osamyyjä. Tällä hetkellä kummas-
sakin myyntipisteissä tarvittaisiin 
lisää henkilöstöä. 

Keskimääräinen  
konekoko kasvussa
Jarno-Matti Hakamäki arvioi trak-
toreiden koon edelleen kasvavan. 
Siihen on vaikuttanut paitsi tilakoon 
kasvu, myös tehokkuusvaatimuksen 
nousu. Mies/traktori - yhdistelmältä 
edellytetään entistä suurempaa työ-

tulosta. Etelä–Karjalassa kysytyim-
pien traktorimallien kokoluokka on 
noin 100–120 hevosvoimaa, suurilla 
viljelysalueilla Suomessa kokoluok-
ka lienee tätäkin suurempi. 

"Edustamme Case-traktoreiden 
suosikit löytyvät 101–136 hevos-
voimaisten Maxxum-mallisarjas-
ta", Jarno-Matti Hakamäki sanoo. 
Moottorit traktoreissa ovat turbo-
ahdettuja ja välijäähdytettyjä suuren 
tehon ja matalan polttoainekulu-
tuksen varmistamiseksi. Onnistunut 
suunnittelu on tehnyt moottoreis-
ta myös vähäpäästöisiä. "Common 
Rail -malleissa vakiona oleva Extra 
Power -toiminto antaa voimanotto-
akselin käytössä ja maantieautoma-
tiikalla tehoa lisää jopa 26 hevosvoi-
maa", Hakamäki toteaa.

Case-traktorit ovat mukavia,  
helposti hallittavia ja ketteriä, ja 
niiden ajomukavuutta voidaan 
maantieajossa lisätä etuakselijou-
situksella. Ohjaamon melutaso on 
alhainen, vain 72 dB(A). Lisäksi 
ohjaamo on ilmastoitu, lämmin 
ja näkyvyys on esteetön kaikkiin 
suuntiin. "Hyvästä varustelutasos-
ta johtuen Case-traktoreiden hin-
nat ovat varsin kilpailukykyisiä kun 
niitä vertaa vastaavasti varustettui-
hin muihin merkkeihin", Jarno-
Matti Hakamäki muistuttaa.

Markkinointiketjuja  
liikaa
"Maatalouskonekaupan markki-
nointiketjuja on Suomessa edelleen 
liikaa", Hakamäki arvioi. "Ainakin 
yksi nykyisistä viidestä markkinoin-
tiketjusta tulee lyömään hanskan-
sa tiskiin lähimmän viiden vuo-
den kuluessa. Se ei tule kuitenkaan 
olemaan kauppiasvetoiseen jälleen-
myyntiorganisaatioon panostava 
Agritek, vaan joku muu." Nähtä-
väksi jää, osuuko Hakamäki arvios-
saan oikeaan.

"Keskittyminen myös valmis-
tuksen osalta tulee edelleen jatku-
maan", Jarno-Matti Hakamäki to-
teaa. "Ell eivät traktorimerkit sinän-
sä häviä, niin ainakin valmistuksen 
omistajatahot vähenevät. Muutokset 
eivät tule kuitenkaan olemaan kovin 
nopeita, siitä pitävät huolen kilpai-
luviranomaisten säätely."

Myymälän tarvikevalikoimaan kuuluvat myös traktorirenkaat. Nämä muhkeat 
Nokia Tri2 -renkaat ovat kooltaan 540/80R38. Tämä Case MXU Maxxum -sarja on myyntialueen suosituin kokoluokka.

Kone-Haka Lappeenrannasta hakee reipasta kasvua

Tavoitteet korkealla
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Matti Värri

Maatalouskoneiden sään-
nöllinen huolto ja rik-
koutumista ehkäisevä 

korjaustoiminta takaavat koneelle 
sen käyttövarmuuden, mitä käyttäjä 
koneeltaan kiireisenä työkaudella 
odottaa. Koneen rikkoutuminen 
kesken sesongin aiheuttaa töiden 
viivästymisen ohella usein muitakin 
kielteisiä seuraamuksia.

"Kevättöiden taas lähestyessä 
kannattaa jokaisen viljelijän tar-
kistaa koneidensa kunto, ellei si-
tä ole vielä tehnyt. Kone kannattaa 
huoltaa, vaihtaa kulutusosat uusiin 
ja korjauttaa ne viat, jotka koneen 
käytössä tai sen huoltotarkistukses-
sa ovat tulleet esille", sanoo lappeen-
rantalainen huoltoyrittäjä Veli-Mat-
ti Särkkä. "Luonnollisesti huoltotoi-
menpiteet aiheuttavat kustannuksia, 
mutta siitä huolimatta ei huollosta 
tai korjauksista kannata tinkiä."

"Pienenkin vian korjaus on eh-
dottoman tärkeää. Korjaamattoma-
na vika saattaa pahentua ja aiheut-
taa lopulta suuriakin vaurioita, jol-
loin kustannukset helposti monin-
kertaistuvat", hän varoittaa. "Ajoissa 
tehty huolto ja korjaus varmistavat 
koneelle hyvän käyttökunnon ja ta-
kaavat konetöiden sujumisen kiirei-
senä työaikana."

Kaikki traktoreita, puimurei-
ta tai maataloustyökoneita myyvät 
markkinointiketjut ovat yksityistä-
neet huolto- ja korjaustoiminnan 
jo vuosia sitten. Se on tuonut huol-
topalvelun lähemmäksi maaseudun 
asiakasta, lisännyt palvelun tehok-
kuutta ja tuonut siihen yrittäjäläh-
töisen vastuun. Huoltoyrittäjyyteen 
pohjautuvan palvelun on laskettu 
alentaneen myös toiminnan kus-
tannuksia.

Huoltopalvelut  
asiakkaan ulottuvilla
Vajaasta kolmestakymmenestä ikä-
vuodestaan huolimatta Veli-Matti 
Särkällä on jo kymmenen vuoden 
kokemus itsenäisenä maatalousko-

neiden huoltoyrittäjänä toimimi-
sesta. Autonasentaja-koulutuksen 
saanut yrittäjä työskenteli jo koulu-
aikanaan isänsä Aulis Särkän omis-
tamassa Huolto-Särkkä Ky:ssä. Oli 
luonnollista, että ammattikoulun 
jälkeen hän jatkoi samassa työssä.

Ford-organisaation huoltotoi-
minnan yksityistämisen yhteydessä 
perustettiin vuonna 1990 Huolto-
Särkkä Ky. Sen vastuulla oli Ford -
traktoreiden huolto- ja korjaustoi-
minta Etelä-Karjalan alueella. Heti 
perustamisen jälkeen yritykselle ra-
kennettiin konekorjaamo, hankittiin 
huoltoauto ja palkattiin yrittäjän 
avuksi yksi huoltomies. Toiminta 
käynnistyi luontevasti ja yritys saa-
vutti nopeasti osaavan ja luotetta-
van huoltopalvelun maineen.

Aulis Särkän äkillisen poismenon 
seurauksena vuonna 1997 huolto-
yritys jäi nuoren, vasta 18-vuotiaan, 
Veli-Matti Särkän vastuulle. Amma-
tillisesti osaavalle sekä yritys- ja lii-
ketalouteen perehtyneelle Veli-Ma-
tille ei uusi tilanne tuottanut ongel-

mia. Kirjanpito hoidatettiin tilitoi-
mistossa, laskutus ja rahaliikenne 
omassa yrityksessä ja työavuksi pal-
kattiin jo aikaisemmin konehuollos-
sa pätevöitynyt asentaja.

Huoltovastuu ja  
edellytykset
Traktorien ja puimurien valmistuk-
sessa, sekä koneiden myyntiedus-
tuksissa tapahtuneiden muutosten 
jälkeen, Huolto-Särkkä toimii nyt 
osana Agritek Oy:n valtakunnallis-
ta huoltoverkostoa. Yrityksen huol-
to- ja korjausvastuulle kuuluvat Ag-
ritekin edustamien New Holland 
traktoreiden ja puimureiden, Ca-
se-traktoreiden sekä saman myyn-
tiorganisaation edustamien työko-
neiden huolto- ja korjaustoiminta 
sekä osittain myös kulutusosien ja 
tarvikkeiden myynti.

Huolto- ja korjaustoiminnassa 
tarvittavat varaosat yritys saa nope-
asti New Holland ja Case piirimyyji-
en varaosavarastoista, jotka molem-
mat sijaitsevat lähietäisyydellä kor-

jaamosta (200 ja 300 metrin pääs-
sä). Ne varaosat tai huoltotarvik-
keet, joita näistä paikallisvarastoista 
ei satu löytymään, tilataan Agritekin 
keskusvarastosta Espoosta. Toimi-
tusaika Espoosta on vuorokausi. 
Mikäli tilaus siirtyy valmistajien va-
rastoille Eurooppaan, aikaa kuluu 2-
3 vrk. Yleensä korjaustyö ei viivästy 
varaosan odottelun takia.

Traktori- ja maatalouskonehuol-
lon lisäksi Huolto-Särkälle kuuluu 
myös Doppstad-kivimurskainten 
huoltovastuu koko Etelä-Suomes-
sa. Doppstad-murskaimia on Suo-
messa 30, joiden huollosta 2/3 on 
Huolto-Särkän vastuulla.

Työt keskittyneet  
korjaamoon
Huolto-Särkän nykyinen korjaamo-
kiinteistö rakennettiin kaupungin 
vuokratontille vuonna 2001. Kor-
jaamohallin pinta-ala on 460 m2, 
ja korjauspisteitä on viisi. Varaosa-
varasto on 30 m2 sekä toimisto- ja 
sosiaalitilat 110 m2. Yrityksellä on 

Konehuolto lisää 
käyttövarmuutta

myös yksi asianmukaisesti varus-
teltu huoltoauto.

"Käytännön huolto- ja korjaus-
toiminta on lähes täysin keskittynyt 
korjaamohalliin", Veli-Matti Särkkä 
sanoo. "Koneet tuodaan tänne joko 
ajamalla tai autokuljetuksella. So-
vittaessa voimme myös noutaa ko-
neen. Tiloilla tapahtuva huolto- ja 
korjaustoiminta on jo pitkään ollut 
vähenemässä."    

"Toiminnan keskittyminen lä-
hes yksinomaan korjaamoon on 
helposti perusteltavissa. Korjaustyö 
tiloilla, ainakin suurten remonttien 
yhteydessä, aiheuttaisi monia vara-
osien tai erikoistyökalujen nouto-
matkoja, jolloin työt keskeytyisivät 
ja aiheuttaisivat asiakkaille vain li-
säkuluja", Särkkä perustelee. "Myös 
uusien koneiden tekniikka muo-
dostaa esteen tiloilla tapahtuvalle 
korjaustoiminnalle siitäkin huoli-
matta, että monilla tiloilla on jo 
lämpimät konehallit."

Huolto- ja korjaustöistä maa-
talouskoneiden osuus on  ¾. Nel-
jännes töistä on kiinteistöhuoltoa 
ja koneurakointia. Useimmat maa-
tilat eivät tee enää edes öljynvaih-
toa koneisiinsa itse. Kone ajetaan 
öljynvaihtoon korjaamolle, jolloin 
ammattimies voi siinä samalla teh-
dä myös yleisen kunto- ja huolto-
tarkastuksen.

Työt ruuhkautuvat
"Vuodenvaihteessa olivat työt pa-
hasti ruuhkautuneet. Odotusaika 
oli jopa 3 viikkoa. Kiireelliset työt 
pyrittiin silloinkin tekemään välit-
tömästi ja saamaan rikkoutuneet 
koneet taas käyttökuntoon", Veli-
Matti Särkkä kertoo. "Nyt tilanne 
on jo toinen kun saatiin korjaamol-

le yksi asentaja lisää. Mutta pelkään 
taas kevään kynnyksellä töiden uu-
delleen ruuhkautuvan ja aiheuttava 
viikon tai parin odotusajan. Siksi 
koneet kannattaisi nyt viipymättä 
korjata ja huollattaa, jotta kevättyöt 
sujuisivat häiriöittä."

Ennakoivan huollon merkitys 
korostuu kevättöiden tavoin mui-
nakin työhuippuina, kuten lumitöi-
den, tuorerehunkorjuun ja puintien 
aikana. "Huolto- ja korjaustöiden 
ennakointi on viisautta", Veli-Matti 
Särkkä kiteyttää.

Syntynyt  
huoltoyrittäjäksi
Konehuoltajaperheessä kasvaneelle 
Veli-Matti Särkälle ammatin valinta 
oli itsestäänselvyys. Jo siitä lähtien 
kun työkalut alkoivat pysyä käsis-
sä, hän viihtyi koneiden parissa ja 
puuhasteli isänsä omistaman Huol-
to-Särkkä Ky:n konekorjaamossa. 
Kouluikäisenä hänestä kehittyi am-
mattitaitoinen koneasentaja.

Peruskoulun jälkeen Veli-Matti 
Särkkä hakeutui Lappeenrannan 
Ammattikouluun, josta valmistui 
autonasentajalinjalta vuonna 1995. 
Hän jatkoi ammattiasentajana per-
heyrityksensä konehuollossa. Isän-
sä Aulis Särkän jälkeen Veli-Matista 
tuli jo 18-vuotiaana tulos- ja am-
mattivastuullinen yrittäjä.

Kuluneiden 11 vuoden aikana 
Veli-Matti Särkästä on kehittynyt 
ammattinsa osaava, rutinoitunut 
ja asiakkaiden arvostama huol-
toyrittäjä. Työ on vienyt miehen 
niin syvästi mukanaan, että hänes-
tä voidaan puhua jo työnarkomaa-
nina. Vapaa-aikaa harrastuksille tai 
muulle toiminnalle ei juurikaan 
jää aikaa. r

Traktoriin tehtiin vetolevyn vaihto. Katkaistun traktorin etuosaa sovitetaan takaisin omalle paikalleen. 

Lappeenrantalainen Veli-Matti Särkkä (29 v) on toiminut Huolto-Särkkä Ky:n 
yrittäjänä jo yli 10 vuotta.  Hän toivoo asiakkaiden tuovan koneensa korjatta-
vaksi hyvissä ajoin ennen kevään työkiireitä.

Huolto-Särkkä Ky huoltaa ammattitaidolla
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Kimmo Kotta

Suomen maantiet olivat 1500-
luvulle asti lähinnä linnasta 
toiseen johtavia ratsupolkuja. 

Ensimmäinen kattavampi luettelo 
yleisistä kulkureiteistä tehtiin vuosi-
na 1555-56. Tuon listan laati Kustaa 
Vaasan sihteeri Jaakko Teitti. 

Venäjän vallan alkaessa v. 1809 
voitiin puhua jo tieverkosta, jon-
ka yhteispituus oli 11 000 kilomet-
riä. Tiehallinnon alkumuoto, Ku-
ninkaallinen koskenperkaustoimi-
kunta, oli perustettu 10 vuotta ai-
emmin. 

Valtio otti maantiet kokonaan 
omaan hoitoonsa vasta vuonna 
1921, mihin asti kunnossapito oli 
maanomistajien vastuulla. 

Autoistuminen lisäsi paineita uu-
sien teiden rakentamiseen ja entis-
ten kunnossapitoon. Niinpä kohta 
sotien päätyttyä teitä alettiin raken-
taa työttömyystöinä, parhaimmil-
laan tietöissä oli yli 40 000 miestä. 

Tieverkosto oli saatu pääosin au-
toiltavaan kuntoon 70-luvun alkuun 
mennessä, jolloin yleisen tieverkon 
pituus oli jo 71 000 km. 

Petäjäveden Kintauksessa tuki-
kohtaansa pitävä Keski-Suomen 

Tieliikennemuseo ry. on perustet-
tu vuonna 1984 ja sen tarkoituk-
sena on suojella tieliikenteen his-
toriaan kuuluvaa esineistöä ja ai-
neistoa. Keski-Suomen Tieliiken-
nemuseosta saakin kattavan kuvan 
entisaikojen tienteko- ja tieliiken-
nevälineistä.

Talkoolaiset 
huolehtivat 
ylläpidosta
Museoyhdistyksessä on tällä hetkel-
lä kolmisenkymmentä jäsentä, joista 
aktiivisesti mukanaolevia suunnil-
leen puolet. 

Museon ylläpito ja paikkojen 
kunnostus hoituu maanantaital-
koolaisten voimin, eli joka ikise-
nä kesämaanantaina kokoontuvat 
kohtuullisen matkan päässä asuvat 
jäsenet siivoamaan pihaa, järjeste-
lemään museokalustoa yms. 

Monissa elokuvissa autoineen 
esiintynyt Risto Höylä on museoyh-
distyksen perustajajäseniä, samoin 
mm. äärimmäisen harvinaista Kul-
lervo-traktoria parhaillaan entisöivä 
Markku Lyhty. Molemmat ovat ol-
leet koko ajan tiukasti mukana ku-
vioissa ja lainanneet runsain määrin 
esineistöään museolle. 

Kattava kuva entisajan 
tienteosta ja ajopeleistä

Keski-Suomen Tieliikennemuseo

Lokomon AJ-tiejyrä ja "Kuu-
tos-Pillari" ovat olleet pystyviä 
työkoneita 1950- ja 60-lukujen 
tietyömailla, kumpaisenkin työ-
paino on suunnilleen 12 tonnia. 
Vuosimallin 1952 Caterpillar D6 
on aktiiviaikanaan palvellut Imat-
ran Voimaa.

Suurin osa museoesineistä on-
kin lainattua, mutta kalustoa on 
saatu karttumaan myös lahjoitus-
ten kautta. 

Museon rakennuskanta koostuu 
kahdesta armeijan entisestä varas-
tosta, jotka on muunneltu näytte-
lytiloiksi. Toisen museorakennuk-
sen yhteydessä ovat myös jäsenten 
käyttöön varatut kunnostus- ja en-
tisöintitilat. 

Hevosvaunuista
vaijerikäyttöisiin
kaivukoneisiin
Museossa ovat esillä kaikki mahdol-
liset tieliikennevälineet ja enimmät 
tienteossa käytetyt koneet. 

Hevosajoneuvoista arvokkaim-
piin kuuluvat itsensä keisarin Van-
han Valamon luostariin lahjoitta-
mat vaunut. 

Uudemman ajan ihmeitä on 
esimerkiksi Suomen ensimmäinen 
kuorma-auton täysperävaunu vuo-
delta 1916. Erityisen jarrumiehen 
hallitsema kovapyöräinen vaunu 
pilasi katukiveykset ja Helsingissä 
sen käyttö kiellettiin: loppuaikan-
sa kärry palveli Koskensaaren nau-
latehdasta. 

TK-kuvaaja Reino Tenkasen so-
dassa käyttämä NSU-moottoripyö-
rä vuodelta -39 on myös pelastettu 
museon suojiin. 

Piha-alueella on esillä raskaam-
paa kalustoa, kuten kaivukoneita, 
traktorikaivureita, Lokomon maan-
tiejyrä, Caterpillar D-6 ja muita 
tienteossa käytettyjä koneita. Raa-

helaisen Ruona Oy:n tekemä Roy 
3X-vaijerikaivukone kuuluu piha-
näyttelyn harvinaisuuksiin. 

Keski-Suomen Tieliikennemu-
seo on avoinna toukokuun viimei-
sestä sunnuntaista elokuun toiseen 
sunnuntaihin päivittäin klo 12–18, 
paitsi maanantaina, joka on huol-
topäivä. Muina aikoina museo ava-
taan sopimuksesta. 

Kesäaikainen puhelinnumero 
on (014) 855 199, poikkeavista vie-
railuajoista voi sopia numerois-
sa 0400 537 762 tai 040 571 7680. 
Museo sijaitsee valtatie 23:n var-
rella, noin 25 km Jyväskylästä Porin 
suuntaan. Petäjävedelle on matkaa 
9 kilometriä. r

Maanantaitalkoolaiset huolehtivat museon yleisestä hyvinvoinnista. Tekemistä riittää alueen siivoamisessa ja näyttelyesi-
neiden järjestelyissä. Autohistoriaa löytyy 1900-luvun alkupuolelta 70-luvulle asti. 

Risto Höylä ja Markku Lyhty ovat Keski-Suomen Tieliikennemuseon perusta-
jajäseniä. Gaz AA oli neuvostoliittolainen näkemys Fordin AA-mallin kuorma-
autosta. Ford aloitti mallin valmistuksen 20-luvun lopulla entisessä Fordson-
traktoritehtaassa, itänaapuri teki samaa autoa vielä 50-luvulla.

Tämä laite ei ole silmänilo, mutta sillä on ylevä historia. Liittoutuneiden 
ylijäämävarastosta Suomeen hankittu Brockway-autonosturi on toisen maail-
mansodan aikaan osallistunut Normandian maihinnousuun.

Vaijerikaivukoneet olivat tavallisia vielä 60-luvulla. Etualalla Lokomon val-
mistamia Teräsmies-kaivukoneita kuokkakauhavarustuksella, takimmaisena 
englantilainen Ruston-Bucyrus pistokauhalla. Pohjastaan aukeava pistokauha 
oli pätevä laite kuormauksessa.
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Entisöintineuvoja 
ja traktorihistoriaa
Mustialan opistolla Tamme-

lassa on huhtikuun lopulla 
tarjolla monenlaista tietoa 

vanhoista traktoreista. Fordson 
Club Finland järjestää koneharras-
tajille tukevan tietopaketin tunnuk-
sella Tractor Summit 2006. 

Ohjelmassa on asiantuntijapaneeli, 
jossa tunnetut taiturit Lasse Asplund, 
Arto Haapakorpi, Matti Jaskari ja 
Arne Åvall jakavat tietoa vanhojen 
traktoreiden entisöinnistä.

Kimmo Kotta ja Olli J. Ojanen 
esittelevät kiintoisia aiheita trakto-
rihistoriasta. Kevyempääkin ohjel-
maa on silti luvassa. Päivän mittaan 
tutustutaan myös Mustialan muse-
on kokoelmiin, ja päivän päätteek-
si matkataan tutustumaan Mäkilän 

veljesten traktorimuseoon. - Vaikka 
museot olisivat entuudestaan tuttu-
ja, saa vierailusta irti paljon enem-
män, kun liikkeellä ollaan asiantu-
tijoiden seurassa.

Koneharrastajien eli masinistien 
Tractor Summit 2006 -tapaaminen 
alkaa Mustialassa kello 10 lauan-
taina 22.huhtikuuta. Tilaisuus on 
maksuton, mutta ruokailuista pitää 
itse huolehtia. 

Tilavarausten vuoksi toivotaan, 
että osanottajat ilmottautuisivat 
Fordson Clubin presidentti Olli-
Pekka Nevalaiselle, puh 0400-445 
399  tai op.nevalainen@luukku.com 
, tai clubin pääsihteeri Olli J. Oja-
selle, puh. 014- 821 802 tai olli.
j@ojanen.net.

Vain esteröityä  
biodieseliä Valtroihin
Kylmäpuristettu, esteröi-

ty biodiesel käy useimpien 
Valmet- ja Valtra-mallien 

polttoaineeksi. Poikkeuksia ovat 
uusimmat Tier 3-normin täyttä-
vät yhteispaineruiskutusmoottorit. 
Biodieselin on täytettävä euroop-
palainen EN14214- tai amerikka-
lainen ASTM D6751 -normi. Este-
röimätön kylmäpuristettu kasviöljy 
ei sovellu Valtra-traktoreiden polt-
toaineeksi. 

Biodieselin käyttö ei edellytä mi-
tään muutoksia. Sitä voidaan se-
koittaa haluttu määrä moottori-
polttoöljyyn tai sitä voidaan käyt-
tää sellaisenaan. Esteröityä biodie-
seliä käytettäessä moottorin öljy- ja 
polttonestesuodatin on vaihdettava 
kahdesti normaalin huoltovälin ai-
kana. Lisäksi SisuDiesel suosittelee 
erillistä vedenerotinta tai esisuoda-
tinta polttoainesäiliön ja mootto-
rin väliin, koska biodiesel absorboi 
kondenssivettä herkemmin kuin ta-
vallinen moottoripolttoöljy.

Polttoainesäiliön täytössä on ol-
tava huolellinen, sillä biodiesel syö-
vytttää maalipintoja, muovia ja ku-
mia. Toisaalta biodieselin roiskeet 
voidaan huuhdella pinnoilta vedellä, 

koska polttoaine on biohajoavaa.
Moottoriteho alenee noin kol-

me prosenttia: biodiesel syttyy 
alemmassa lämpötilassa, mutta sen 
moottoripolttoöljyä korkeampi vis-
kositeetti syrjäyttää tämän edun. 
Moottorin savu-, hiukkas-, hiilidi-
oksidi- ja häkäpäästöt puolittuvat, 
mutta typpioksipäästöt kasvavat 3-
10 prosenttia.

Biodiesel säilyy käyttökelpoisena 
noin vuoden, mitä pitempää aikaa sitä 
ei tulisi säilyttää. Sen jäätymispiste on 
noin -13 astetta, joten sitä kylmem-
missä oloissa siihen pitäisi sekoittaa 
riittävä määrä moottoripolttoöljyä.   

Biodieselin soveltuvuutta Tier 3-
päästönormit täyttäviin Common 
Rail-moottoreihin testataan parai-
kaa. Toistaiseksi biodieselin osuus 
ei näissä moottoreissa saa ylittää 
viittä prosenttia moottoripolttoöl-
jyyn sekoitettuna.

EN14214-normin täyttävän bio-
dieselin ja EN590-normin mukai-
sen moottoripolttoöljyn käyttö 
on Valtra-traktorin ja SisuDiesel-
moottorin takuuehtojen mukaista. 
Muunlaisen polttoaineen käytöstä 
aiheutuvat ongelmat ovat omista-
jan vastuulla.

Kronokset taas 
Valtralle
Valtra aloittaa Kronos-met-

sävarusteiden yksinmyynnin 
Suomessa. Valikoimiin kuu-

luvat Kronos-puutavarakuormai-
met, -metsäperävaunut ja muut 
metsävarusteet. Yhteistyö käynnis-
tyy uudelleen muutaman vuoden 
tauon jälkeen. Tähänastisen yh-
teistyökumppanin Junkkari Oy:n 
valmistamat Valtra-kuormaimet ja 
-perävaunut jäävät pois.

"Kronoksen valikoima sopii hy-
vin yhteen Valtran traktoreiden 
kanssa. Yhteistyön avulla voim-
me tarjota asiakkaillemme valmiita 
metsäpaketteja niin sivutoimiseen 
isäntälinjan käyttöön kuin ammat-
timaiseen urakointiinkin", markki-
nointipäällikkö Pertti Laaksonen 
Valtralta kertoo.

Yhteistyön avulla Valtra ja Kro-
nosta valmistava Wikar Oy vahvis-

tavat asemaansa harvennusmetsien 
puunkorjuussa ja nopeasti kasva-
vassa energianpuutuotannossa.

"Olemme valmistaneet met-
säkuormaimia ja -vaunuja jo yli 
25 vuoden ajan. Yhteistyön avul-
la saamme hyvän yhteyden koti-
maisiin asiakkaisiin, sillä Valtra on 
suosituin metsätraktori. Yhteistyö 
Valtran kanssa Suomessa auttaa 
välillisesti myös vientiämme, toi-
mitusjohtaja Leif Wikar Wikar Oy:
stä korostaa.

Kronos valmistaa viittä erilaista 
metsäperävaunua, joiden kanta-
vuudet vaihtelevat 8,5 tonnista 16 
tonniin. Myös kuormaimia on viit-
tä eri mallia. Niiden bruttonosto-
momentit vaihtelevat 37 kNm:stä 
75 kNm:iin. Nosturien ulottuvuu-
det ovat 6,5 ja 10 metrin välillä.

Uusi menetelmä  
jyrsinturpeen nostoon

Uusi turpeen tuotantomene-
telmä on Metlan Parkanon 
yksikössä tehtyjen alustavien 

tutkimustulosten mukaan perin-
teistä jyrsinturvetuotantoa selvästi 
ympäristöystävällisempi. Tällä me-
netelmällä voidaan hyvissä olosuh-
teissa nostaa sama määrä turvetta 
huomattavasti pienemmältä alueel-
ta kuin aiemmin ja vähentää samal-
la myös ympäristökuormitusta. 

Tutkimuksen tavoitteena on sel-
vittää ja vertailla perinteisen jyrsin-
turvetuotannon ja uuden tuotan-
tomenetelmän ympäristökuormi-
tuksen välisiä eroja. Tavoitteena on 
myös kehittää suonpohjien ennal-
listumista nopeuttavia toimenpi-
teitä, lähinnä rahkasammalten vil-
jelytekniikkaa.

Uudella menetelmällä turvetta 
nostetaan tapahtuu 1–2 hehtaa-
rin alalta, kun perinteisellä mene-

telmällä tarvitaan 20–50 hehtaa-
rin alue. 

Alustavien tutkimustulosten 
mukaan myös ympäristökuormi-
tus voisi vähentyä 1–5 prosenttiin 
perinteiseen menetelmään verrat-
tuna. 

Vesistökuormitus pienenee tätä 
menetelmää käytettäessä eniten, 
parhaimmillaan jopa alle prosent-
tiin käytössäolevaan menetelmään 
verrattuna. Jos kolmannes turve-
tuotannosta siirtyy uuteen me-
netelmään, voi turvetuotannon 
ympäristökuormitus käytännössä 
pudota lähes kolmanneksella ny-
kytasosta.

Tutkimus on Metsäntutkimuslai-
toksen ja Vapo Oy:n yhteistyöhanke 
vuosille 2005–2008.

Lisätietoja: Niko Silvan, Metla/
Parkano, puh. 050 378 1177; niko.
silvan@metla.fi


