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Hannu Koivisto

Jalasjärveläistä konemiestä 
Toni Harjua kysyttiin neljän 
luopajärveläistilan rehuringin 

ajosilppurikuskiksi. Muutaman 
päivän päästä Harjulle ehdotet-
tiin oman koneen hankkimista.  
"Mikäs siinä, jos hommaan oman 
koneen, saan olla oma herrani", 
sanoi Harju. Luopajärvellä ei ole 
yhteistoiminta uusi mikään asia. 
Luontevaa yhteistoimintaa ei 
voida ylhäältä käsin järjestellä, 
vaan se perustuu työn tekijöi-
den yhteistoimintaan ja sopiviin 
olosuhteisiin. Tässä tapauksessa 
kylältä löytyi sekä kysyntää että 
tarjontaa. 

Järvelän maatalousyhtymä, Juk-
ka Mettälä, Juha Vuorela ja Mar-
ko Heikkilä ovat tehneet Harjun 
kanssa sopimuksen, jonka varaan 
Harju on voinut rakentaa silppu-
riurakointinsa. Tiloilla keskitytään 
vain ottamaan rehua vastaan ja kul-
jettamaan se pellolta siiloon. Kun 
kaikki ovat hämmentämässä samaa 
soppaa, asiat etenevät luontevasti 
omalla painollaan.

Jotta työ onnistuu sujuvas-
ti, oman kylän niittomiehien jäl-
jet kasataan yhteisellä Kuhnin 14-
metrisellä  karhottajalla ajosilppu-
rille sopivaksi suupalaksi. Ringin 
kaikki jäsenet osallistuvat rehuna-
joon. Jokainen hyötyy yhteistoi-
minnasta. Koko ketju on tehokas, 

eikä heikkoja lenkkejä ole. Siilot 
ovat isoja ja helppoja täyttää. Re-
hut tulevat vauhdilla talteen kun 
aumalla hyörii kaksi kurottajaa. 
Rehukustannus tulee edulliseksi, 
koska jokainen voi käyttää oman 
työpanoksensa tehokkaasti koko 
ketjun eduksi. Kirjattavia kuluja 
tulee ainoastaan ajosilppurista ja 
rahtitraktorista, joka ajaa porukan 
karhotinta.  

Kun laskimella lasketaan asioita 
yhteen, huomataan, että vaikka ko-
neet ovat kalliita, niitä on vähän ja 
ne ovat hyvin työllistettyjä. Luopa-
järvi on Etelä-Pohjanmaalla kone-
yhteistyön esimerkkikylä. Siellä on 
useampana vuonna jaettu hommat 
kyläläisten kesken tasaisesti. Hyvin 

harvalla tilalla on koko tarvittava 
koneketju. Kylvötöihin löytyy ura-
koijia useampiakin. Äestys on mah-
dollista hoitaa urakoijalla. Puintia 
ja kuivausta tehdään samoin ris-
tiin. Järvelät ja Antti Yritys urakoi-
vat lietteen levitystä. Lisäksi kylällä 
on yhteisiä lietekärry-konerinkejä. 
– Kuviot ovat aika monimuotoi-
sia, ja niiden toimintakuntoon hi-
omisessa on mennyt aikaa, sanoo 
Heikki Kossila, kylän kasvinsuo-
jelija. Ristiinurakointia tapahtuu 
monella rintamalla monin eri yh-
teistyökuvioin. Yhteiset työprojek-
tit tuovat muutakin yhteistä viih-
dykettä: joskus myös vapaa-ajalla 
isännät lähtevät yhdessä baariin tai 
kelkkasafarille. r

Luopajärvellä puhalletaan samaan hiileen

Ristiinurakoinnista 
hyöty koko kylälle

Luopajärvellä yhteistyö sujuu mallikkaasti, lopputuloksesta hyötyvät kaikki osapuolet.

EU on asettanut Suomelle 
tavoitteen, jonka mu-
kaan dieselin koko-

naismäärästä tulisi biodieseliä olla 
liikenteen biopolttoainedirektiivin 
mukaan 5,75 % vuoteen 2010 men-
nessä. Tavallinen nykyaikainen die-
selmoottori ei käytännössä toimi 
suoraan biodieselillä. Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun luonnon-
vara-alan agrologiopiskelijaryhmä 
selvitti, miten eri traktorimerkeissä 
voidaan nykyisellään käyttää biodie-
seliä ja mitä muutostoimenpiteitä 
biodieselin käyttöönotosta seuraa.

Selvityksen kohteen olivat noin 
140 hv:n/104 KW:n kokoluokan uu-
det traktorit. Mukaan selvitykses-
sä ovat Valtra, New Holland, John 
Deere, Massey Ferguson, Deutz- 
Fahr, McCormick, Case, Fend sekä 
Lambourghini ja Same.  Lähtökoh-
taisesti kaikkiin merkkeihin käyvät 
esteröity eli FAME- (rasvahappome-
tyyliesteri) tai RME- (rypsiöljyme-
tyyliesteri) jalosteet. Seosvahvuuk-
sissa on merkkikohtaisesti vaihtelua. 
Kylmäpuristettua rypsiöljyä ei saa 
sekoittaa biodieselpolttoaineisiin tai 
polttoaineiden käyttöön, koska öljy-
jen palamisen puhtaudessa ja sytty-
mislämpötilassa on eroja. RME-bio-
dieselissä on yleinen pakkasrajoite 
noin -10 ºC.

Valmistajilla erilaisia
vaatimuksia
Sameen ja sen moottoria käyttävään 
Lambourghiniin biodiesel ei sovellu 
lainkaan. Maahantuojien mukaan 
biodiesel soveltuu New Holland- 
ja Case-traktoreiden moottoreihin, 
joissa toimiva seossuhde on 20 % 
biodieseliä ja 80 % dieselöljyä. Myö-
hemmin Suomen markkinoille tu-
leva Casen MXM-valikoiman TVT-
moottori teholuokkaan 120–190 hv 
hyväksyy jopa 100 %:sen biodiese-
lin, mutta tällä seoksella moottori ei 
toimi pakkasella. John Deeren 6020 
-sarjan moottorit toimivat 5 % :sel-
la biodieselseoksella, mutta muu-
toksia täytyy tehdä pumpun tiivis-
teisiin, mikä käytännössä tarkoit-
taa tiivisteiden vaihtoa. Kotimainen 
Valtra pysyy yleisessä 5 %:n linjassa 
ilman muutoksia. Lisäksi Sisudiese-
lin TIER 3 vaatimukset täyttävässä, 
5 %:n seoksen kelpuuttavassa Sisu-

diesel-moottorimallissa on normaa-
lit huoltovälit. Sisudieseliltä on kui-
tenkin tulossa markkinoille moot-
torimalli, johon biodiesel ei sovellu 
ollenkaan. Massey Ferguson puo-
lestaan lupaa myös 5 %:sen seoksen 
käyvän sekä Sisudiesel- että  Perkins-
moottoreihinsa. Deutz-Fahr puo-
lestaan lupaa EN 14214 luokituksen 
täyttävän polttoaineen seossuhteeksi 
jopa 100 %; kuitenkin polttoainelet-
kut, ylivuotoputket ja ahtopainesää-
timen kumit on vaihdettava vuosit-
tain. Normaalit huoltovälit valmis-
taja sallii alle 10 %: n sekoituksella. 
McCormick lupaa 5 %:n seoskäyttö-
mahdollisuuden yleisen standardin 
mukaan. Fend puolestaan hyväksyy 
moottoriin 10 %: a polttoaineen pai-
nosta biodieseliä. tällöin öljynvaih-
toväli puolittuu ja polttoainesuo-
datin on vaihdettava ensimmäisen 
kerran 30–50 tunnin käytön jälkeen. 
On myös hyvä huomioida, että bio-
dieselin mahdolliset epäpuhtaudet 
voivat johtaa tilanteisiin, joissa ruis-
kutuspumppujen valmistajien ta-
kuuehdot eivät korvaa tuotetta.

Biodieseliä ei saa jättää
tankkiin seisomaan
Yleinen biodieselin pakkasra-
ja on - 10–(-15)C°, poikkeukse-
na NExBTL-diesel, jossa raja on 
-30  C°. Myös biodieselin säilytyk-
sestä on laadittu tarkat säännöt, 
joissa todetaan biodieselin varas-
tointiajan olevan maksimissaan 

yksi vuosi. Lisäksi traktoria ei saa 
seisottaa yli neljää viikkoa, ettei 
moottoriin pääse muodostumaan 
bakteeriperäisiä jäämiä, jotka ai-
heuttavat korroosiota ja hapettu-
maa. Kaikissa merkeissä biodieselin 
käyttöön siirryttäessä  on huomio-
ta kiinnitettävä öljyn kulutukseen/ 
pinnan tasoon.  Lähes jokaisen 
merkin edustaja mainitsi lievästä 
tehohävikistä (n. 5–10 %), lisään-
tyvästä kulutuksesta (2–10 %) sekä 
lyhenevistä huoltoväleistä. Joillain 
merkeillä polttoainejärjestelmään 
tarvitaan myös lisäveden erotin, 
mikä tosin on suositeltavaa kaikille 
merkeille. Ennen suinpäin kokeilua 
kannattaa tarkempia käyttöön liit-
tyviä kysymyksiä aina selvittää lä-
himmästä traktorihuollosta. r

Tekstin ovat kirjoittaneet Jyväskylän am-
mattikorkeakoulun Luonnonvarainsti-
tuutin agrologiopiskelijat Lasse Rajala, 
Jarkko Huuskonen ja Matti Oksanen.

Biodieselillä pellolle
Soveltuvuudessa valmistajakohtaisia eroja

Esteröintilaitteisto, jolla esim. ryp-
siöljystä valmistetaan biodieseliä.

Merkki Valmistajan sallima 
seossuhde % 

 Huomautuksia 

Same 0 % Biodiesel ei sovellu 
Lambourghini 0 % Biodiesel ei sovellu 
New Holland 20 % Ei muutostarvetta 
Case 20 % 

TVT 100 % 
Ei muutostarvetta 
100 prosentin seoksella TVT moottori on pakkasrajoitteinen 

John Deere 5 % Tiivisteiden vaihto täytyy suorittaa  
Valtra 5 % Ei muutostarvetta  
Massey Ferguson 5 % Ei muutostarvetta  
Deuzh- Fahr 100 % Polttoaineletku, ylivuotoputket ja ahtopaineensäätimen kumit 

on vaihdettava vuosittain  
Normaalit huollot ja huoltovälit alle 10 prosentin seoksella  

Mc Cormick 5 %  
Fend                           10 % Polttoainesuodattimen vaihto 30–50  käyttötunnin jälkeen 

Huoltoväli puolittuu 

Lähde: maahantuoja ja/tai moottorivalmistaja 

Dieselin ja Biodieselin 
ominaisuudet 

NExBTL FAME 
(RME)

Diesel
kesälaatu 
EN590/2005 

Tiheys (kg/m3) (+15 C°) 775–785 n. 885 n. 835 
Viskositeetti (mm2/s) (+40 C°) 2,9–3,5 n. 4,5 n. 3,5 
Setaaniluku 84–99 n. 51 n. 53 
10 % tislaus (C°) 260–270 n. 340 n. 200 
90% tislaus (C°) 295–300 n. 355 n. 350 
Jähmettylämpötila C° -5 – -30 n. -5 n. -5 
Lämpöarvo (MJ/kg)  n. 44 n. 38 n. 43 
Lämpöarvo (MJ/L) n. 34 n. 34 n. 36 
Polyaromaattien pitoisuus 
(painoprosenttia) 0 0 n. 4 
Happipitoisuus (painoprosenttia) 0 n. 11 0
Rikkipitoisuus (painoprosenttia) n. 0 <10 <10 
Lähde: Neste Oil, Leena Rantanen 
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Heikki Härkönen

Ensimmäiset kolme Zetor 
25 A: n tuotantoversiota val-
mistuivat 14.3.1946, eli kuu-

sikymmentä vuotta tuli juuri täy-
teen. 

Traktorivalmistus oli Tshekko-
slovakiassa, kuten muissakin edes-
menneen Neuvostoliiton vaikutus-
piirin kuuluneissa maissa muun 
teollisuuden tavoin valtion tiu-
kassa otteessa.  Vuonna -89 tapah-
tuneesta Berliinin muurin kaa-
tumisesta alkanut kehitys johti 
Tshekkoslovakiassa muun itäblo-
kin tapaan nopeaan muutokseen 
suunnitelmataloudesta markkina-
talouteen. Neuvostovallan mure-
nemisesta seurasi myös Tshekko-
slovakian jakautuminen Tshekin 
tasavallaksi ja Slovakiaksi, jolloin 
Zetorin kotikaupunki Brno jäi ta-

savallan puolelle.
Zetor ajautui nopeasti taloudelli-

siin vaikeuksiin valtion rahoituksen 
loputtua. Itämaiseen tyyliin tehdas 
oli varsin sisäänlämpiävä yhteisö, 
sillä oli muun muassa lastentar-
ha, koulu ja sairaala työntekijöitä 

ja heidän perheitään varten. Osin 
em. tukitoimintojen ansiosta työn-
tekijöitä oli parhaimmillaan noin 
10.000.

Zetor siirtyi investointipankin 
omistukseen. Väkeä vähennettiin 
rajusti. Toiminta kärsi rahan puut-

teesta, velkaantuminen alkoi ja lo-
pulta rahaa ei enää riittänyt valmis-
tuksen pyörittämiseen. Toimitus-
vaikeuksista seurasi markkinaus-
kottavuuden romahtaminen huo-
limatta siitä, että Zetorin uudet 
Vision- ja Forterra-mallistot olivat 
varsin kilpailukykyisiä. 

Visionin varaan suunniteltiin 
yhteistyötä John Deeren kanssa. 
Tarkoitus oli valmistaa vuosittain 
10.000 Visionia JD-merkkisinä ja 
- värisinä markkina-alueille, joilla 
ei ollut Zetor-edustusta. Kaavail-
tuun valmistusmäärään ei päästy 
koskaan ja hyvä yritys kuihtui kol-
messa vuodessa. 

Uusi omistaja
Brnossa kitkuteltiin jotenkuten 
2000-luvulle. Linjalta saatiin trak-
toreita ulos sen verran, että henki 
pihisi. Tuotanto saatiin kuitenkin 
kasvu-uralle, vuonna 2000 valmis-
tui 1099, -01 3456, -02 4229, -03 
4848, -04 5419 ja -05 5505 Zetoria.

Vuonna 2002 Slovakialainen teh-
dasryhmittymä HTC Holding os-
ti Zetorin. Uusi omistaja vaihtoi 
johdon, tarkoituksena oli tehostaa 
tuotantoa, markkinointia ja talou-
denpitoa japanilaisin menetelmin. 
Tässä onnistuttiinkin, tappioput-
ki saatiin poikki ja jo seuraavana 
vuonna tulos oli positiivinen.

Vuonna 2004 perustettiin ty-
täryhtiö hoitamaan myyntiä, joka 
koostuu traktoreiden lisäksi moot-
toreista, voimasiirtorakenteista ja 
erilaisista komponenteista. 

Päävientimaissa, Puolassa (vien-
ti -05 2222 kpl), Irlannissa (380), 
Englannissa (328) Saksassa, Rans-
kassa ja Yhdysvalloissa (581), toi-
mivat tytäryhtiöt hoitavat maa-
kohtaiset edustukset. Pienemmissä 
vientikohteissa myynnistä vastaavat 
yksityiset yritykset. Vientimaita on 
nyt 36. Uusia kohteita haetaan sekä 
Euroopasta, Aasiasta että Afrikasta. 
Vientiin tuotannosta menee reilut 
90 prosenttia.

Kotimarkkinoilla, joihin tässä 
tapauksessa lasketaan sekä Tshe-
kin tasavalta että Slovakia, Zetor 
on markkinajohtaja, viime vuoden 
534 traktorin myynnillä saavutettiin 
35,8 prosentin markkinaosuus.

Yhtiön viime vuoden liikevaih-
to oli 110 miljoonaa euroa ja voit-
to reilut 2 miljoonaa. Työntekijöitä 
on 1123.

Kuluvalle vuodelle on kaavailtu 
6800 traktorin valmistusta ja lii-
kevaihdon nostoa 115 miljoonaan 
euroon.

  
Tehdas
Tehtaalla traktorituotantoa ollaan 
keskittämässä aiempaa tiiviimpään 
muotoon logistiikan parantamisek-
si. Alun perin traktorituotanto oli 
hajautettu 110 hehtaarin alalle, nyt 
toimitaan 23,5 hehtaarin alueella.

Ohjaamoiden, voimansiirtojen 
ja hydrauliikkojen valmistuslinjat 
ovat samassa tilassa varsinaisen ko-
koomalinjan kanssa. Myös moot-
torivalmistusta ollaan siirtämässä 
uusiin tiloihin muun tuotannon 
yhteyteen. Valmistuslinjajärjestelyt 
kestävät vertailun kilpailijoihin, ti-
lat ovat siistit ja valoisat.

Zetorissa on muutakin "länsi-
maista" kuin ulospäin näkyvä Car-
raro-etuakseli: kytkin on LUK, 
vaihteistossa synkronointi hoituu 
Grazianon komponenteilla, jarrut 
toimittaa Knott ja tasauspyörästö 
on saksalainen.  

 
Uudet mallit
Zetor laajentaa mallistoaan tuomal-
la Proxima-sarjan rinnalle Proxima 
Plussan ja vahvistamalla Forterra-
sarjan yläpäätä uudella nelisylinte-
risellä Zetor-moottorilla varuste-
tulla mallilla.

Proxima Plus -sarjan kolmessa 
mallissa käytetään samoja mootto-
reita kuin Forterroissakin, sarjan te-
hohaarukka on 60–74 dinkilowattia 
(82–100 hv). Jäähdytinsiivikoissa 
on viskokytkimet.

Uusi ajovoimansiirto rakentuu 
neliportaisesta pää- sekä kaksipor-
taisista alue- ja pikavaihteistoista, 
välityksiä siis 16+16. Pikavaihdetta 
hallitaan sähköhydraulisesti. Voi-
manotossa on sähköhydraulisesti 
hallittava märkä monilevykytkin. 
Etu- ja taka-akselirakenteet ovat jä-
reämmät kuin Proximassa.

Hydrauliikassa on omat pum-
put sekä ohjaukselle, voimansiir-
ron matalapainetoiminnoille että 
työpiirille (50 l/min). Nostolaitteen 
hallinta on mekaaninen, jatkossa 
vaihtoehdoksi on tarjolla sähköinen 
Bosch EHR -hallinta.

Kolmosvaiheen päästömääräys-
ten voimaanastumisen myötä Zetor 
vaihtaa ensi vuonna suuremmassa 
Forterrassa käytettävän 88-kilowat-
tisen Same-kuutosmoottorin oma-
tekoiseen 4,16-litraiseen ahdettuun, 
90 kilowattiseen (122 hv) neloseen. 
Suurimmaksi väännöksi luvataan 
525 Nm ja vääntömomentin nou-
suksi 35 prosenttia. Kolmosvaihe 
täyttyy ahtoilman ilmasta-ilmaan 
jäähdytyksellä ja pakokaasun takai-
sinkierrätysjärjestelmällä. Jäähdytti-
men siivikossa on viskokytkin.

Moottorin jälkeinen tekniikka on 

tuttua Forterraa täydennettynä no-
peudensovitustoiminnon osaavalla 
pikavaihdeautomatiikalla.

Zetor on suunnittelemassa myös 
120-kilowattista kuutosmoottoria, 
sen voimin liikkuvat prototraktorit 
saadaan ajoon noin kolmen vuo-
den kuluttua.

Zetor Suomessa
Muutama vuosi sitten näytti vahvas-
ti siltä, että 60 vuotta traktoreita val-
mistanut Zetor ei selviä siirtymisestä 
suunnitelmataloudesta markkinata-
louteen. Vaikeudet heijastuivat tuo-
tantoon, epävarmojen toimitusten 
seurauksena Maatalouskesko lopulta 
luopui merkin edustuksesta. Vähitel-
len Zetor kuitenkin toipui ja nykyi-
sellään valmistusohjelma koostuu 
neljästä mallistosta: Major 33–58, 
Proxima 45–60, Proxima Plus 60–74 
ja Forterra 60–88 kilowattia.

Zetorin tuonti alkoi uudelleen 
toissa vuoden syksyllä. Nyt liik-
keellä ollaan huomattavasti aiem-
paa kevyemmällä organisaatiolla. 
Asiaa edistämään perustetun Zetra 
Oy: n taustavoimana ovat Juhana 
Salmenpohja yhdessä isänsä ja vel-
jensä kanssa. Nummella maanvil-
jelyä harjoittavilla Salmenpohjilla 
on reilun 20 vuoden omakohtainen 
käytännön kokemus Zetoreista.

Myynti hoituu ennakkotilaus-
ten perusteella tehdastoimituksi-
na. Myyntiverkosto on harva, jo-
ten Zetoria havittelevalta vaaditaan 
oma-aloitteisuutta, traktoria tuskin 
tullaan kotiin tarjoamaan. Huollos-
ta vastaavat 20 valtuutettua huol-
toyrittäjää ja varaosatoiminnoista 
pitkän linjan Zetor-osaaja TR-Va-
raosat Oy Seinäjoelta. r

Traktorit

Piristyy vanhetessaan

Zetor 60 
vuotta

Kolmosvaiheen päästömääräykset täytetään sekä ahtoilman ilmasta-ilmaan-
jäähdytyksellä että pakokaasun takaisinkierrätyksellä.

Vuoden 2007 alusta lähtien suurimmassa Forterrassa on 90-kilowattien  Zetor-
nelonen nykyisen 88-kilowattisen Same-kuutosen sijaan.

Tehdasjärjestelyt ovat toimivia.
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Hannu Koivisto

Vielä 90-luvulla Tiven puhal-
linkoneet olivat melko yleisiä 
kylvöpelloilla. Uudempien 

koneiden perustekniikkaan ei ole 
tullut radikaaleja muutoksia, mutta 
ominaisuuksia on tullut lisää. Eri-
koisen näköiset hämähäkit herättä-
vät yhä huomiota. 

2000-luvun Överum Tive Com-
bijet- ja Kongskilde -merkkisinä 
markkinoituja koneita on myyty 
vain harvakseltaan osin suorakyl-
vöhuuman ja kiekkovannaskylvön 
yleistymisen myötä. 

Koneella on kuitenkin oma käyt-
täjäkuntansa. Heille perinteinen, 
laahavantain varustettu puhallin-

kylvötekniikka on mieluisin vaihto-
ehto, vaikka saatavana on nyt myös 
kiekkovantaat.

Överumin tehtaalta tulevat ko-
neet ovat joko punaisia tai sinisiä. 
Kongskildena tai Överum Tivenä 
tunnetut koneet eivät ole joka rai-
tilla nähtyjä ilmestyksiä. 

Combi Jet -koneiden käyttäjillä 
on yhteisiä arvoja. He eivät yleen-
sä pidä takapyörä-ajatuksesta, ei-
vätkä suorakylvöstä. He arvostavat 
myös kapeaa kuljetusleveyttä. Heille 
perinteinen kyntö–äestys-tekniikka 
edustaa nopeinta ja tehokkainta ta-
paa kylvää. Laahavannaskylvö me-
netelmänä myös toimii aina. 

Kun useimmilla maalajeilla kyn-
netään hyvin ja  muokataan hyvällä 

s-piikkiäkeellä, päästään kertasuo-
rituksella maaliin ilman jännittä-
mistä. Suorakylväjän hermoja ei ole 
kaikilla. Suorakylvö on mahdollista 
vasta, kun maa on kuivaa, jos se kui-
vaa riittävästi ollenkaan.

Erityisesti kotieläintiloilla kyntö 
ja muokkaus ovat suosittuja. Lanta 
on hyvä saada piiloon tehokkaasti. 
"Perinteisellä Combijetillä onnis-
tuu myös kultivoituun maahan kyl-
vö", sanoo isokyröläinen Jani Rinta-
Kiikka, "mutta maan oltava kuivaa 
ja vapaa juolavehnästä. Märässä ja 
villihenäisessä maasssa pysty laaha-
vannas muuttuu hermoja raastavak-
si haravaksi."

Puhallinkoneilla on oma kan-
nattajakuntansa, jonka mielestä ko-

neen hyödyt ovat haittoja merkittä-
vämmät.

Hankintaan menee
paljon rahaa
Jussi Taruma Jokelasta on ollut 
kylvölannoittimen hankintapuu-
hissa. Combijetin hankinta on lä-
hinnä mielessä, mutta uuden han-
kintahinnan kivutessa yli 100 000 
euron on käytetyn hankinta lähin-
nä todennäköinen. Hyvän käyte-
tyn löytäminen Suomesta on vain 
kiven takana, jos ei tyydy vanhem-
paan 90-luvun alun koneeseen. 
Ruotsistakaan on vaikea löytää vä 
hän ajettua. 

Taruman mielestä toinen hyvä 
vaihtoehto, Rapid, on raskas vetää. 

Laahavannaskylvö 
arvossaan

Tive Combijet

Jani Rinta-Kiikka kylvää kuusimetrisellä Combi Jetillä. Kone 
on pelannut hyvin.

Väite, että puhallinkoneella ajaminen pölyttäisi enemmän, ei taida pitää 
paikkaansa. Jos päisteeseen tullaan hiljaa ja maa on kuivaa, puhallus toki 
hienontaa maata ja pölyä nousee enemmän.

Koneen kantavuus riittää hyvin omatekoisille lisäsäiliöille. Pienemmillä säiliöillä 
varustettu malli kaipaa lisäkapasiteettia silloin, kun pellot ovat hujan hajan.

Nelimetrisen kuljetusleveys tuot-
taa ongelmia. 

Päisteiden tiivistymisongelmat 
ovat Taruman mielestä selkeä on-
gelma Etelä-Suomen jäykillä mail-
la. Hyvin painotettu pystypiikki ei 
tuota myöskään murheita, koska 
pehmeään turpeeseen painuminen 
ei ole savimiesten murheita.

Kuusimetrisellä
viisi hehtaaria 
tunnissa
Isokyröläinen Rinta-Kiikan maa-
talousyhtymä hankki kuusimetri-
sen Combijetinsä 2001. Kone oli 
esittelykone perusvarustein. Ilman 
sähköistä esiohjausta tulee toimeen. 
Jani Rinta-Kiikka ei pahoittele seit-
semän letkun liittämistä traktoriin. 
Sähköisellä ohjauskeskuksella va-
rustetulla koneella letkuja olisi vain 
meno ja vapaa paluu sekä kaksi säh-
köpiuhaa perävaloille ja boksille.

Pakkerin hankintaa Rinta-Kiikat 

ovat harkinneet, mutta etulataa he 
eivät pidä välttämättömänä. Janin 
mukaan etulata toimii paremmin, 
jos se on varustettu lappujen sijas-
ta s-piikeillä. Hän arvostaa myös 
koneen kohtuullista kuljetusleve-
yttä ja tehoa. 

Vaikka kone on varustettu pie-
nemmällä säiliöllä, tulevat lähellä 
sijaitsevat maat vauhdilla kylvetyik-
si. Askareiden välissä voi piipahtaa 
tunniksi pellolle ja todeta liki viisi 
hehtaaria tulleen kylvetyksi. Koti-
eläintilalla kylvöt on pystyttävä te-
kemään muiden töiden ohella. Rin-
ta-Kiikoilla on kylvettävänä reilu 
parisataa hehtaaria, kuten jalasjär-
veläisellä Jukka Mäkelälläkin. 

Mäkelä kylvää jo toisella Com-
bijetillä. Ensimmäinen oli vuodel-
ta 2000 perusvarusteilla. Nyt yhdet 
kylvöt kylvetty kone on kuusimetri-
nen Tivetronicilla, pakkerilla ja Jo-
ystick-ohjauksella varustettu. Säili-
öitä on kahta kokoa 3 300 litraista 
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Onnistuneita investointeja

Timo Jaakkola
timo.jaakkola@proagria.fi

Yksi liiketoiminnan perusviisauksista on, että yrityksen pitää investoida kyetäkseen 
jatkamaan toimintaansa. Harvassa ovat ne tilat, joiden kone- ja rakennuskanta on sel-
laisessa kunnossa, että seuraavat kymmenen vuotta voidaan toimintaa jatkaa ilman 
korvaus- tai laajennusinvestointeja. Ja jos voidaankin, on tila näiden kymmenen vuo-
den jälkeen sellaisessa kunnossa, että toiminnan saaminen takaisin kestävälle pohjal-
le tulee hyvin kalliiksi. Investointeja voidaan siirtää ja jakaa, mutta ilman niitä toimin-
ta ei ole kestävällä pohjalla.

Erityisesti maito- ja lihanautatilojen investointeja tuetaan Suomessa avokätisesti. 
Tavoitteena on vauhdittaa alan rakennekehitystä ja siten vahvistaa kilpailukykyä ale-
nevien tukien ja kiristyvän markkinakilpailun olosuhteissa. Kun kannattavuus tuotet-
tua yksikköä kohden laskee, pitää yksiköitä aiemman tulotason saavuttamiseen olla 
enemmän. Tarkkailutulokset myös osoittavat, että tuotannon kannattavuus paranee 
yksikkökoon kasvaessa. Jos Suomessa joskus on kannattanut investoida maidon- ja 
naudanlihantuotantoon, niin se aika on nyt. 

Se mitä näkyy paperilla, ei aina pidä yhtä käytännön kanssa. Kasvava yritys tarkoit-
taa muutakin kuin suurempaa liikevaihtoa ja parempaa tulosta. Monet aiemmin poik-
keamatilanteiksi luokitellut tapahtumat muuttuvatkin isossa yksikössä osaksi päivä-
rutiinia, rehua rahdataan tontille yhä kauempaa ja lantalogistiikka kehittyy samaan 
suuntaan. Ison maatilan töiden organisointi vaatii osaamista, jota pienellä tilalla ei ole 
tarvittu. Kaikkea ei enää voi eikä kannatakaan tehdä itse, kuten ennen.

Onnistuneiden investointien taustalla on aina huolellinen suunnittelu, joka lähtee 
toimintaympäristön muutosten, tilan nykytilanteen sekä yrittäjäperheen tavoitteiden 
arvioinnista. Mitkä ovat vaihtoehdot, mihin pyritään, ovatko tavoitteet yhteiset, mikä 
on talouden tilanne nyt, riittääkö työvoima, onko osaaminen riittävää ja onko kump-
panuusverkosto kunnossa? Ihmiset ovat tässäkin pohdiskelussa kaikkein tärkeimmäs-
sä roolissa. Jos isännällä ja emännällä on eri strategia, homma ei toimi. Jos osaami-
nen ja työvoiman tarve yliarvioidaan, tulee vaikeuksia. Jos naapureiden kanssa ei kye-
tä luomaan toimivia kumppanuuksia, voi kasvu tulla todella kalliiksi.

"Viisi voimakkaasti laajentanutta maitotilaa, neljä avioeroa", kertoi kollega 
pieneen otantaan perustuvaa karua viestiä arkitodellisuudesta. Tästä ei pidä tehdä si-
tä virheellistä tulkintaa, että laajentumisella kerjää vaikeuksia – meillä on erinomai-
sesti toimivia kasvavia tiloja, joiden yrittäjäperheet ovat kestäneet hyvin koossa. Sen 
sijaan voidaan kysyä, mikä meni pieleen silloin, kun kasvu ei tuonutkaan onnea ja on-
nistumisia? 

Useimmissa tapauksissa epäonnistumisen taustalla on puutteellinen investointi-
hankkeen suunnittelu. Asiantuntija-apua on haettu vasta siinä vaiheessa kun inves-
tointipäätös on tehty ja pitää saada nopeasti rahoittajan vaatimat laskelmat. Korkeat 
tukiprosentit ja kuva pitäjän suurimmasta navetasta saavat silmät kiilumaan siihen 
malliin, että järki tuppaa jäämään matkasta. Ja kun tunne hiipuu, voi järki loppua kes-
ken, ennen kuin homma saadaan hanskaan.

Investointeja pitää ja kannattaa tehdä – tässäkään suhteessa maatalous ei ole 
muista poikkeava yritystoiminnan sektori. Tarkkailutulokset osoittavat kiistatta suur-
tuotannon edut silloin, kun homma on hyvin hanskassa. Investointien onnistumiseen 
kannattaa panostaa huolellisella valmistautumisella, sillä epäonnistumiset tulevat se-
kä inhimillisesti että taloudellisesti kalliiksi. 

Elämän suuret päätökset kannattaa pohjustaa huolella.

Näköalapaikka

Timo Jaakkola
timo.jaakkola@proagria.fiHannu Koivisto

Kun asiantuntemattomien 
juhlapuheissa puhutaan 
pinta-alojen suurentami-

sesta, rakennemuutoksesta eli 
töiden lisäämisestä, pitää asettaa 
puhujalle suitset kireälle. Suomen 
oloissa tulee jossain raja vastaan. 
Yhdestä isännästä tulee vain yh-
det jäljet, vaikka kuinka paljon 
enemmän yrittäisi.

Jos konekapasiteettia lisätään ja 
tehostetaan, tullaan samaan johto-
päätökseen: tietyssä kohtaa tulee 
raja vastaan. Meidän oloissamme 
on koneen kapasiteetti lujilla lyhy-
en ja kiihkeän sesongin takia.

Normaalilla takapyöräkoneella 
200 hehtaarin kylväminen ei ole 
mikään huima saavutus. Jos kyl-
vövaatimus nostetaan vaikka 400 
hehtaariin, pitää päiväsaldon olla 
jo yli tuplat isompi. 

Suurten kylvölannoittimien te-
hoissa löytyy, mutta eteen tarvi-
taankin jo messevä polle, jotta ko-
ne kunnolla etenee. Ison kuusi- tai 
kahdeksanmetrisen Rapidin edes-
sä viihtyy vasta yli 250-heppainen 
varsa. Kuusimetrinen Combijet 
liikkuu laahavantaita vedettäessä 
jo reilulla 150 hevosella, mutta pa-
risataa vie vasta makiasti. 

Isojen kylvölannoittimien hin-
nat tuppaavat kipuamaan jo yli 
maagisen 100 000 euron. Tts -ko-
nelaskelma näyttää, että 300 heh-
taarin kylvöt 100 000 koneella 
maksavat 100 euroa per hehtaari. 
Traktorituntina käytetään vain 35 
euroa per tunti. 600 hehtaarin tak-
sa putoaa jo 60 verolliseen euroon 
per hehtaari. Normaalit 200 heh-
taarin lukemat tulevat maksamaan 
28 400 euroa, 143 euroa hehtaari. 
Viiden vuoden poistoajalla las-
kettaessa jäännösarvona käytettiin 
40 000 euroa, joka on ulkomailta 
hankitun koneen noin-hinta.

Iso kone käytettynä onkin jo 
perustellumpi. Jos esimerkik-
si kuusimetrisen koneen löytää 
60 000 eurolla, tilanne jo muut-
tuu. Varsinkin, jos jäännösarvoa 
viiden vuoden kuluttua on edel-
leen se 40 000. 200 hehtaarin kyl-
vöt sujuvat jo 75 eurolla, 400 heh-
taarin alle viidellä kympillä. Vielä-
kään ei oikein olla niissä lukemis-
sa, joihin on totuttu. 

Alle 40 euron taksaan päästään, 

jos kone on töissä 600 hehtaarin 
verran. 60 000 euron hankintahin-
ta ei saa siis pudota alle 40 000:ään 
viidessä vuodessa. Traktorikustan-
nuksen kuskeineen pitää olla vain 
35 euroa. Samaan taksaan pääs-
tään uudella 100 000 euron ko-
neella, jos ala kasvaa 200 hehtaa-
ria. 800 hehtaarin kylväminen ei 
ole mahdoton yhtälö, mutta ei 
onnistu joka jepeltä.

Työteho vaikuttaa tuntitienes-
tiin, vaikka sillähän ei ole merki-
tystä. Tehokkuus vaikuttaa enem-
män siihen, paljonko tohditaan 
luvata töitä tehtävän. Jos teho las-
ketaan neljäksi hehtaariksi tunnis-
sa, päästään 60 000 euron koneella 
ja 400 hehtaarin kylvöillä alle vii-
denkympin. Mikäli työteho kasvaa 
huimaan kuuteen hehtaariin tun-
nissa, 10 minuuttia per hehtaari, 
hehtaarin kylvökustannus putoaa 
kympillä. Jos 400 hehtaaria kylve-
tään 60 000 euron koneella kuusi 
hehtaaria tunnissa, on konekus-
tannuksen hehtaarikustannus 36 
euroa. Jos taas 100 000 euron ko-
neella kylvetään 200 hehtaaria, 
hehtaarin kylvö maksaa 132 euroa. 
Tehokas kylvö vaatii myös tehok-
kaan täytön. Sen laskeminen on 
taas oma hintastoorinsa.

Jos ostetaan kallis kone, jotta 
sillä voidaan kylvää tehokkaas-
ti, joudutaan oravanpyörään. Ko-
neella joudutaan kylvämään niin 
tuhottoman paljon, jotta edun 
saavuttaminen vaatii uuden ma-
temaattisen yhtälön keksimisen. 

Jos 30 000 euron koneella pys-
tytään kylvämään neljä hehtaa-
ria tunnissa 400 hehtaarin ala, 
jää jo liikevoittoakin. Tuntikus-
tannus jää nimittäin alle 25 euron, 
jos viiden vuoden kuoletusaikana 
koneen arvo laskee puoleen. Se, 
miten tuo yhtälö on mahdollis-
ta toteuttaa, vaatii jo enemmän 
mielen notkeutta. Karkeasti ajatel-
tuna ei ole järkeä kuitenkaan alle 
50 euron hehtaaritaksalla peltoa 
siementää.

Jos 200 hehtaarin kylvötyöhön 
uhrautuu 132 euroa hehtaari, 
puintiin toinen mokoma, ei siinä 
jaettavaa paljon muuhun jääkään, 
mutta tulevatpahan työt komeas-
ti tehtyä.  Mutta kuten sanottu ai-
emminkin, onhan niitä muitakin 
perusteita kuin järkiperusteet.

Kallista kylvöä
ja 4 600 litraista. Mäkelän konees-
sa on isommat säiliöt, joilla kylvää 
sianlietteen päälle liki kymmenen 
hehtaaria säiliöllisellä.

Mäkelän Kongskilde on Ruotsis-
ta hankittu. Veturina Mäkelällä on 
John Deere 7920 paripyörävarus-
tuksella. Rinta-Kiikka kylvää Ca-
se MX 150:llä, joka pysyy pinnalla 
Trelleborgin Twineillä. 

Jani Rinta-Kiikka on harkinnut 
vantaiden vaihtoa kiekkoihin, mut-
ta kymppitonnin satsaus on tuntu-
nut liian kovalta. Pehmeät, multa-
vat maat eivät ole paras vaihtoehto 
hyvin painotetun pystyvantaan al-
la. Toisaalta laahavannas pureutuu 
maahan hyvin  eikä pyri vauhdissa-
kaan helposti nousemaan liian ylös. 

Painumisongelma on havaittu 
muidenkin vannastyyppien ongel-
maksi, mutta Combijetin kiekot 
kulkevat apupyörien säätämässä sy-
vyydessä, aivan kuten Tumenkin 
vastaavat. Rinta-Kiikan yhtymän 
pelloilla muokataan osa kultivoi-
malla. Pehmeässä maassa riittää 
yksi s-piikkiäestys kuivattamaan 
maan kylvökyntoon. 

Kadehdittava
määrä sähköä 
ja varusteita 
Logiikka on helppo saada järkeväk-
si, kun kone on väyläohjattu, kuten 
Combijetit ovat. Väyläohjaus tekee 
koneesta myös luotettavan. Sähkö-
vika on pahin asia, mitä keskiverto 
farmari pelkää. Huoltotaidot eivät 
yleensä yllä logiikan analysointiin 
ja hyppyjohdoilla tehtäviin pika-
korjauksiin. 

Pahin sähkövika on piirikortin 
tilttaaminen. Kortteja ei ole juuri 
Agritekin Heikki Seppälän mukaan 
mennyt, mutta yhdestä, suolakuras-
sa toimitetusta koneesta petti kortti, 
sen hinnaksi tuli reilut 600 euroa. 

Yleensäkin tämäntasoisia konei-
ta ei kannata säilöä räystäsvuo-
dossa eikä kuljetella laveteilla tal-
ven suolateillä. Magneettiventtiilit 
ja sähköt yleensäkin kannattaa pi-
tää erossa lannoitemömmöstä ja 
muusta liasta. 

Koneen toimintaa on helppoa ja 
huoletonta hallita napeilla ja joysti-
killä, kun ne toimivat. Jos kone on 
varustettu kaikilla herkuilla, niin 
monipuolisen sähköboksin toimin-
toihin kuuluu siemen- ja lannoite-
variaattoreiden portaaton hallinta. 

Kaksirivinen etupakkeri sääde-
tään hydrauliikalla tuhannen kilon 
paineeseen. Pitkissä tieajoissa kan-
nattaa vinhasti pyörivät pienet pak-
keripyörät nostaa ilmaan. 

Sähköisen version opettelus-
sa tiedettä tarvitaan vain konetta 
kalibroitaessa. Kiertokoe tehdään 
kullakin lajikkeella kerran ja lan-
noitteella, jotta saadaan sykeluke-
mat. Kun lajike vaihdetaan, koneel-
le kerrotaan sykelukemat. Näytöstä 
voidaan seurata kuluvaa lannoite- 
tai siemenmäärää. Määrän muutos 
tehdään etusormella. Joystikilla oh-
jataan vantaita ja etupakkeria. 

Kone on kymmenen metriä pit-
kä. Ensimmäisenä keväänä on syytä 
varautua kertomaan naapureille tu-
levien aloitus- ja lopetusvirheiden 

todennäköisyydestä. Kadehtijoille 
kannattaa antaa myös mahdollisuus 
ilkkumiseen.

Combijetillä kylvö sujuu hyvin, 
jos on pikkuisen kiinnostunut her-
kuista ja jos traktorissa on portaa-
ton voimansiirto, vähintään toimiva 
powershift ja riittävästi moottorite-
hoa pyörittämään myös puhallin-
ta. Jos tehoa eikä powershiftiä ole, 
homma on vain osattava paremmin 
ja vauhdista on tingittävä. Miinus-
puolena voidaan mainita koneen 
vaatimat kierrokset. Jos kierrokset 
laskevat, laskee puhaltimen teho. 

Putkien aukaisuun soveltuu par-
haiten hyvähermoisen kuskin ja 
isotehoisen traktorikompuran yh-
distelmä. Ruuvimeisselin ja pienen 
pillin kanssa ei tule tuhrattua kuin 
se ensimmäinen kerta. Puhalluste-
hon tarkistaminen kannattaa aina 
silloin tällöin taukojumpan yhtey-
dessä tehdä. 

Combijet-kuskin tunnistaa hy-
vin föönatuista hiuksista. Vantai-
den puhallustehoa tarkkaillessa tu-
lee tukkakin kuntoon, joko taakse 
tai silmille. r

Combi Jet on yhdistelmänä pitkä. Takapyöräkoneista kääntösäde ei juurikaan poikkea, koska pyörät ovat keskellä ko-
netta. Isot, 800-milliset pallorenkaat kantavat hyvin. Rungollinen kone soveltuu hyvin myös siirtoajoon. Kuvan koneessa 
omatekoiset lisäsäiliöt. 

Kongskilde Combi Jet ei moiti kiviä. Sen vannas on kestävä. Kulutuspala on yksinkertainen kovametallipuikko, jota lyödään 
kulutuksen mukaan alemmas. Etulata on useimmiten liki tarpeeton. S-piikit voisivat olla parempi vaihtoehto latoille. 
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Speltti kannattaa kylvää rinnepelloille, jos sellaisia vain löytyy, tasamailla talvehtiminen on epävarmempaa. Talvituhot ovat yleensä 
suurimmat rannikkoseuduilla, missä leutojen jaksojen aikana lumet sulavat ja pelloille muodostuu jääkenttiä. Keski-Euroopassa spelttiä 
viljellään aina 1 000 metrin korkeudessa hyvinkin talvisissa oloissa.
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Kimmo Kotta   
                                      

Vehnänsukuista spelttiä on vil-
jelty tuhansia vuosia, eräässä 
vaiheessa hyvinkin yleisesti, 

mutta 1800-luvun lopulla se sai 
väistyä parempisatoisen sukulaisen-
sa tieltä. Viime vuosina speltistä on 
taas kiinnostuttu, sen kun tiedetään 
olevan muita viljoja huomattavasti 
terveellisempää.

Tshernobylin ydinvoimalaonnet-
tomuudella oli ratkaiseva rooli spel-
tin paluussa: vahva, monikerrok-
sinen kuori suojasi jyvät saastelas-
keumilta, ja Keski- sekä Etelä-Eu-
roopassa siihen aikaan harvinaisena 
viljellystä speltistä löydettiin huo-
mattavasti vähemmän jäämiä kuin 
muista viljoista.

Speltti (triticum spelta) on kotoi-
sin nykyisen Iranin tienoilta, missä 

sitä on tiettävästi viljelty jo 6000-
5000 eKr, eli ilmiönä speltti on yhtä 
vanha kuin kuparin käyttö aseissa ja 
muissa tarvekaluissa.

Euroopan puolelle speltti kul-
keutui nelisentuhatta vuotta myö-
hemmin. Keskiajalla se oli jo Poh-
jois-Euroopan tärkeimpiä viljalajeja 
hirssin, emmerin (vanha vehnälaji) 
ja ohran ohella. 

Speltin viljely oli yleistä aina 

20: nnelle vuosisadalle asti, etenkin 
Sveitsissä, Etelä-Saksassa ja Italias-
sa. Saksassa siitä käytetään nimeä 
dinkel, italialainen nimitys on far-
ro. Spelttiä viljeltiin jossain määrin 
myös Pohjois-Amerikassa, minne se 
kulkeutui lähinnä sveitsiläisten siir-
tolaisten mukana. 

Uusien viljelymenetelmien myö-
tä sen viljely kuitenkin loppui lähes 
kokonaan. Speltti soveltui koneelli-

seen viljankorjuuseen muita viljoja 
huonommin, se oli satotasoltaan 
heikompi, eikä hyötynyt runsaasta 
väkilannoitteiden käytöstä. 

Tshernobylin pamauksen ja spel-
tistä löydettyjen terveellisten omi-
naisuuksien myötä sen viljely on 
uudelleen yleistynyt: Euroopassa 
viljelyala on jo kymmeniätuhansia 
hehtaareita, Suomessakin kaiketi yli 
1 000. Kysyntää on lisännyt myös 
speltin maine jonkinlaisena "taika-
ruokana". 

Meillä kaikkien mainittavien 
kansallisten urotöiden on uskottu 
syntyneen rukiin voimalla, mutta 
saattaisimme olla mahtavampi kan-
sa, jos olisimme syöneet enemmän 
spelttiä. Egyptin faaraoiden, Alek-
santeri Suuren ja Rooman armei-
joiden voitokkuuden kun sanotaan 
perustuneen spelttileipään. Samas-
ta ruokavaliosta saivat suoritusky-

kynsä myös antiikin olympialaisten 
urheilijanuorukaiset, sittemminhän 
tälle osastolle on kehitetty ärhä-
kämmät aineet. 

Keskiajalla elänyt nunna Hilde-
gard Bingeniläinen oli kuuluisa pa-
rantaja, joka vannoi speltin olevan 
parasta lääkettä vaivaan kuin vai-
vaan; "Se kasvattaa vahvan kehon ja 
terveen veren ja tekee ihmisen hen-
gen kevyeksi ja iloiseksi". 

Speltin mainittavin vahvuus 
saattaa kuitenkin olla sen erikoi-
nen, hieman pähkinäinen maku, jo-
hon jää helposti "koukkuun".

Poikkeavat 
ominaisuudet 
vaikeuttavat 
Kasviopillisesti speltillä ja vehnäl-
lä on eroa yhden geenin verran. 
Päällepäin näkyvimmät erot ovat 
tähkässä: vehnänjyvät ovat kiinni 

Speltti kylvetään tähkylöinä, mikä aiheuttaa häiriöitä kylvökoneen syöttö-
laitteen toimintaan. Ohraa saa koneella kuin koneella helposti menemään 
vaikka 400 kg/ha, hehtolitrapainoltaan päälle 40-kiloista spelttiä harvoin edes 
tarvittavaa 200 kiloa hehtaarille.

Mikko Mäkitalon ja Olavi Hautalan pyörittämä Merinomi Oy on speltin 
kuorintaan ja siemenkauppaan erikoistunut yritys, toimitilat ovat Kauhajoen 
Päntäneellä. Kummallakin on omat spelttiviljelmät, lisäksi tehdään viljelyso-
pimuksia luomuspeltistä. Suursäkillinen speltin siementä on kooltaan mittava, 
mutta painoltaan vain 500 kg.

Spelttiä ranteeseen
Entisaikojen viljelykasvi tekee paluuta
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SAMI-VILJASIILOLLA
ET VARASTOI 

ILMAA1 2

Valmistus Myynti
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SAMI on ylivoimaisesti suosituin siilo vuodesta toi-
seen Korotettu katto myötäilee viljakekoa; koko
siilon tilavuus käytetään hyödyksi. Lumikuormakaan ei 
rasita sen kartiorakennetta Syvävedetty tiivis
kattoluukku

Ei turhia reikiä seinään – 
luukku ja kuljettimen läpivienti samassa rungossa.
Korkealaatuinen ja monipuolisesti varusteltu siilo.

 SAMI ruuvi- ja tasokuljettimet siilon tehokkaaseen
täyttöön ja purkuun.

 Siilon täyttöön myös tehokas SAMI kanuunakuljetin.

TSH:n hyväksymät tikkaat Suoja-
putki kuljettimelle
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tähkälapakossa, speltin tähkä taas 
koostuu tähkylöistä, joihin jyvät 
ovat kiinnittyneet. Puitaessa spel-
tin tähkä murtuu palasiksi, eli täh-
kylöiksi, joissa jyvät ovat tiukasti 
kuoriensa sisässä. 

Samoin kuin vehnästäkin speltis-
tä on olemassa kevät- ja syyslajik-
keita, mutta vain syysspeltti sovel-
tuu kasvurytminsä puolesta Poh-
jois-Eurooppaan. Sopivin kylvö-
ajankohta on samaan aikaan kuin 
syysvehnälläkin, syyskuun lopun 
lähestyessä siemenmäärää on li-
sättävä. Kylvö tapahtuu samalla ta-
voin kuin muidenkin syysviljojen 
eikä vaadi erikoiskalustoa, ainakaan 
teoriassa. 

Speltti kylvetään kuorimattoma-
na, tähkylöitä pitäisi saada parisa-
taa kappaletta neliölle, mikä vastaa 
noin 200 kg/ha. Tässä kohtaa mo-
nesta kylvökoneesta loppuvat säätö-
varat, sillä kuorimattoman speltin 
hehtolitrapaino on luokkaa 40 kg. 
Riittävän siemenmäärän takaami-
seksi pellot joudutaan useimmiten 
kylvämään kahteen kertaan. 

Toinen ongelma on tähkylöiden 
koko. Harvassa koneessa on niin 
avarat vantaat, että speltin kylvö 
onnistuisi ilman jatkuvaa tukok-
sien selvittämistä. Jyvien kuorimi-
nen ei auta asiaa, sillä silloin speltti 
menettää suuren osan itävyydestä. 
Jonkunlainen ensiapu on irrottaa 
siemenputket vantaista ja jatkaa 
niitä taipuisilla sekä riittävän ava-
rilla letkuilla, ja kiinnittää ne vaik-
ka nippusiteillä suoraan vantaiden 
taakse. Varmin ja nopein keino on 
kuitenkin käyttää kylvökoneen si-
jasta keskipakolevitintä. 

Vahvan kuoren takia speltti itää 
ruista ja syysvehnää hitaammin, 
normaalisti 2-3 viikossa. 

Speltin puintiaika on samoihin 
aikoihin kuin kauralla, myös pui-
murin säädöt ovat suunnilleen sa-
mat. Liian pieni kelan ja varstasillan 
välys kostautuu kuoriutuneina jyvi-
nä. Alhaisen hehtolitrapainon takia 
puhaltimen ilmamäärä on pidettävä 
pienellään, kevyt speltti kun lentää 
helposti seulojen yli peltoon. 

Tankkiin tuleva tavara on sitten 
juuri niin törkyistä kuin voi odot-
taakin. Kuivaus tapahtuu normaa-
liin tapaan. Kosteusmittareissa ei 

tosin ole spelttiasteikkoa, mutta 
tässäkin tapauksessa pärjätään kau-
ran arvoilla.

Speltin kuoriprosentti on 20–30, 
ja myllykäyttöä varten se on kuorit-
tava. Suuria spelttimääriä käsittele-
vissä myllyissä on erityiset kivipa-
ri- tai rumpukuorimet, kotitarve-
kuorinta voidaan tehdä esimerkiksi 
vanhalla kivimyllyllä. 

Kaurankuorintaan tarkoitetut 
laitteet ovat speltille liian rajuja, 
hukkaprosentti saattaa pahimmil-
laan nousta 70 prosenttiin. Pie-
nillä muutoksilla niitäkin voidaan 
toki käyttää. Speltinviljelyn vielä 
yleistyessä halvoille "isäntälinjan" 
kuorimakoneelle saattaisi olla jon-
kunlaiset markkinat, mutta vielä 
sellaisia ei ole saatavissa, ainakaan 
kotimaasta. 

Eniten tarvitaan kuitenkin la-
jittelijaa, kuivurin ja myllyn välillä 
speltti on lajiteltava vähintään kah-
teen kertaan. 

Kauppasiemen 
toistaiseksi 
tuontitavaraa
Kotimaista sertifioitua siementä ei 
tähän mennessä ole ollut saatavilla 
virallisten lajikekokeiden puuttu-
misen takia. Niinpä aloitteleva vil-

jelijä on joutunut käyttämään en-
sikylvöillään tuontisiementä, jon-
ka hinta nousee pienten erien takia 
varsin korkeaksi: ero on tavallisem-
piin viljoihin verrattuna 4–5-kertai-
nen. Jatko on sitten oman siemenen 
myötä halvempaa. Kauppasiemen 
on yleensä saksalaista, suosituin la-
jike on alkuaan sveitsiläisperäinen 
Oberkulmer Rotkorn. 

Mikä sitten saa kenetkään innos-
tumaan epävarmasti talvehtivasta 
syysviljasta, jonka satotaso on par-
haimmillaankin alle 4000 kg/ha ja 
jonka kylvö, korjuu sekä jatkokä-
sittely ovat monin verroin totuttua 
työläämpiä? 

Vastaus on kasvava kysyntä ja 
speltin huomattavan korkea hinta. 
Vaatimattomana kasvina se sovel-
tuu erityisen hyvin luomuviljelyyn, 
normaalissa viljelyssäkin annetaan 
typpeä enimmillään vain puolet 
syysvehnälle käytetyistä määristä. 
Pitkäkortisena ja voimallisesti pen-
sovana se pärjäilee hyvin kilpailus-
sa rikkakasvien kanssa, kasvitau-
tejakin esiintyy vähemmän kuin 
vehnässä.

Spelttiä on viljelty Suomessa vie-
lä 1800-luvulla, jonka jälkeen vilje-
ly taantui muun Euroopan tapaan. 
Uusi tuleminen tapahtui hieman 

yli 10 vuotta sitten. Vuonna 2000 
kokonaisviljelyala oli vain 183 ha, 
nyt ala saattaa olla jo 7- tai 8-ker-
tainen. 

Viljelmät ovat yleensä pieniä ja 
koemielessä kylvettyjä, mutta on-
pa muutamia, kokonaan spelttiin 
erikoistuneita viljelijöitä, joilla si-
tä on kasvamassa useita kymmeniä 
hehtaareita. 

Speltin jatkojalostukseen ja mark-
kinointiin erikoistuneita yrityksiä 
ovat mm. Sunspelt ky Iittalasta 
(www.sunspelt.fi), Birkkalan tila 
Suomusjärveltä (www.birkkala. com) 
ja Merinomi Oy Kauhajoelta (0400-
362 432/Mäkitalo tai 0500-365 995/
Hautala). 

Vuonna 1998 perustettu Suomen 
Speltti-yhdistys jakaa tietoa spel-
tin viljelystä ja käytöstä mm. netti-
sivuillaan www.spelt.net. 

Speltin kuorintaan ja muuhun kä-
sittelyyn käytettäviä koneita esitel-
lään osoitteissa www.repietro.com ja 
www.heger-maschinen.de. 

Viljelystä ja Speltti-yhdistyksen 
toiminnasta tarkempaa tietoa ha-
luavien kannattaa soittaa Merinomi 
Oy:n Mikko Mäkitalolle, tai laittaa 
sähköpostia:
mikko.makitalo@pp1. inet.fi.  r

Puintiajankohta on yleensä samoihin aikoihin kuin kauralla, myös puimurin säädöt ovat likipitäen samat. Typen käytössä 
pitää olla malttia, sillä korreltaan lähes rukiin mittoihin yltävä speltti lakoutuu helposti. 

Jussi Knaapi

Peltomaan rakennekysymysten 
ympärillä on myös tutkittu, 
miten kalkin lisäys syvemmäl-

le maakerrokseen voisi toimia. Osa 
kokeista on tehty jo kauan aikaa 
sitten, osa on uudempia. Mielen-
kiintoa aiheeseen lisää viimeaikai-
nen kiihtynyt keskustelu peltojen 
ympäristöpäästöistä. Voisiko yh-
distetyllä jankon kuohkeutuksella 
ja kalkituksella saada tuplahyödyn: 

maaprofiiliin enemmän veden va-
rastokapasiteettia ja juuristolle pa-
remmat kasvuolosuhteet?

Eri syistä voimme perusmuokata 
peltoja vain melko matalaan. Näin 
ollen myös juuristovyöhyke tuppaa 
jäämään kovin matalaksi. Osasyynä 
on tietenkin myös raskaan ja yksi-
puolisen viljelykulttuurin kokonai-
suus. Muokkausantura, tai yleisim-
min eri syistä syntynyt tiivis kerros 
estää tehokkaasti veden imeyty-
mistä maaprofiiliin ja heikentää eri 

tavoin juuriston kasvua. Kasvustot 
kärsivät helposti kuivuutta ja satei-
den tullessa sitten märkyyttä. Mo-
lemmat seikat lisäävät ympäristö-
päästöjä tavallaan. Kuivuus sen ta-
kia, että pelto ei tuota kunnolla, ja 
ravinteita jää hyödyntämättä. Mär-
kyys puolestaan liuottaa ravinteita 
pois kasvien käytöstä, pahimmil-
laan suorastaan uittaa maa-ainesta 
ojiin ja vesistöihin. Keväinen sula-
misvesien runsaus lienee suurin yk-
sittäinen vesistökuormittaja.

Ruokamultakerroksen mataluus 
on yleinen ongelma Suomessa, seik-
ka joka samalla rajoittaa esimerkiksi 
syväkyntöä. Arvokasta ruokamultaa 
on varjeltava, eikä sen sekoittami-
sella raakaan pohjamaahan aiheu-
teta kun haittaa. Rannikkoalueiden 
happamat sulfaattimaat rajoittavat 
osaltaan muokkaussyvyyttä.

Entäpä, jos alammekin paksuntaa 
juuristovyöhykettä alaspäin? Teh-
dään "uutta ruokamultaa", kuohke-
uttamalla ja kalkituksella parantaen. 

Jankkokalkitus maan 
rakenteen parantajaksi?

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla:

SLU:n kokeet aloitettiin syksyllä 2000 hyvin yksinkertaisella järjestetyllä: Kalkkilietos pumpattiin jankkoterille suoraan kasvinsuojeluruiskun säiliöstä. 
Kuvat Urban Svantesson SLU.

Kvernelandin jankkokuohkeutin työssä, voimakas 
nostava liike ja työjälki vaossa havannoitavissa.
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Yleensä ei edes tarvitsisi eikä pidä 
mennä kovin syvälle. Tiivistymä-
kerroksia löytyy jo varsinaisen ruo-
kamultakerroksen alaosastakin.

Sanalla jankkurointi on paha-
enteinen kaiku Suomessa. Kaikki 
muistavat ne 1970-luvun liki met-
rin syvyyteen tehdyt "todelliset sy-
väkuohkeutukset", joilla saatiin ko-
ko maaprofiilin rakenne ja kanta-
vuus sekaisin vuosiksi. Uuden ajan 
tekniikassa mennään kuitenkin vain 
niin syvälle, kuin hyväksi nähdään. 
Huolehditaan sopivasta syväjuuris-
ten kasvien kierrosta, yleisesti ot-
taen kevennetystä muokkauksesta 
ja hoidosta, kunnollisesta perus-
kuivatuksesta, ja ehkäpä nyt myös 
syväkalkituksesta. Yhdessä näiden 
toimenpiteiden avulla on jopa to-
dennäköistä saada maan rakennetta 
parannettua pysyvästikin.

Kun puhutaan kalkituksesta, 
on erotettava siinäkin kaksi linjaa. 
Muokkauskerroksen pohjan ja jan-
kon pH:ta voidaan nostaa tavallisil-
la hidasvaikutteisilla maatalouskal-
keilla. Toisessa menetelmässä on ta-
voitteena aikaansaada jankon savi-
maahan pysyvämpiä muruja käyt-
tämällä terävästi reagoivaa poltet-
tua kalkkia tai vastaavaa. Periaate 
on samanlainen kuin mitä kalkki-
suodinojissa käytetään.

Jankkokalkitusta ei pidä sekoittaa 
normaaliin kalkitukseen, jonka tar-
vetta esiintyy aivan kuten ennekin. 
Kuitenkin on paljon myös lohkoja, 
joissa on runsaiden kalkkiannosten 
avulla on olosuhteet jo saatu opti-
miin ja ylikin. Tällaisilla lohkoilla 
normaalikalkituksesta tuskin enää 
saadaankaan täyttä hyötyä.

Koetoimintaa
Jankkokalkitusta on tutkittu pit-
kään. Jo 1980-luvulla tehtiin So-
kerijuurikkaan Tutkimuskeskuk-
sessa monivuotinen koesarja, jossa 
kyntöauraan oli liitetty vaon poh-
jan kuohkeuttimet. Niiden kautta 
voitiin jankkoon levittää kalkkia 
10-15 cm kyntösyvyyttä syvemmäl-
le. Koesarjassa ei kuitenkaan saatu 
kovin hyviä tuloksia, kertoo tutki-
ja Matti Erjala SjT:stä. Tuolloinen 
tekniikka ei varsinaisesti kuohkeut-
tanut jankkoa, vaan veti siihen urat 
40 sentin välein. Kalkki oli tavallista 
hidasvaikutteista maatalouskalkkia. 
Maan rakennetta ei siihen aikaan 
tosin tutkittu kovin perusteellisesti, 
mutta satotulosten mukaan ei hyö-
tyä kuitenkaan saatu. Kasvina oli 
luonnollisesti sokerijuurikas. Erjala 
muistuttaa, että suotuisana kasvu-
kautena juurikaskin kykenee tuot-
tamaan hyvän sadon jo tavanomai-
sen paksuisen ruokamultakerrok-
sen voimin. Olkoonkin, että kyse on 
syväjuurisesta kasvista. Sen verran 
aikaa on kokeista kulunut, että uusi 
tutkimussarja saattaisi hyvinkin ol-
la aiheellinen, päättää Erjala.

Muutamia vuosia sitten ideoitiin 
myös Nordkalkissa jankkokalkitus-
koe, kertoo markkinointipäällikkö 
Mikko Lauronen maarakennustii-
mistä. Koe toteutettiin yhdessä Hel-
singin Yliopiston maanviljelyske-
mian- ja fysiikan laitoksen kanssa. 
Ideaa pohjustettiin silloisen laitok-
sen esimiehen prof. Antti Jaakko-
lan kanssa, jonka omilla pelloilla 
koe myös toteutettiin. Mukana oli 
Nordkalkin kehitysagronomi Timo 
Kanerva. Aiheesta on valmistumas-

sa Teemu Halmeen opinnäytetyö 
tohtori Liisa Pietolan ohjauksessa. 

Kenttäkokeessa käytettiin sekä 
poltettua kalkkia että ns. piippu-
suodinkalkkia, molemmat ärhäköi-
tä ja nopeita reagoimaan maas-
sa. Niiden ominaisuutena on kyky 
muodostaa savesta kestäviä muruja. 
Samaa ideaa on käytetty ns. kalkki-
suodinojituksessa. 

Koejärjestelyissä kyntövaon poh-
jaan levitetty kalkki yksinkertaisesti 
jyrsittiin pohjamaahan. Käytössä oli 
tavallinen puutarhajyrsin. Kokeen 
loppuraportin ollessa vielä kesken, 
voidaan tässä vaiheessa todeta me-
netelmän periaatteessa toimineen 
oletetusti. Savimaan mururaken-
teessa voitiin havaita halutunlaisia 
muutoksia, mutta isompiin johto-
päätöksiin tarvittaisiin laajempia 
kokeita.

Ruotsissa on SLU:n (Ruotsin 
maatalousyliopisto) koekentillä 
Uppsalassa juuri valmistunut  prof. 
Thomas Rydbergin  valvonnassa 
edellä kuvattujen kokeiden tyyp-
pinen 5-vuotinen koesarja, jossa 
kalkkia levitettiin mm. Kvernelan-
din ”Ekoskär” jankonkuohkeutta-
jien kautta kyntöpohjaan. Jankon-
kuohkeuttajan työleveys on 22 cm 
ja se kuohkeuttaa jankkoa n. 10 cm 
kyntösyvyyttä syvemmältä. Työtek-
nisistä syistä kalkki liuotettiin ve-
teen ja pumpattiin maahan kyn-
nön yhteydessä. Maalaji kokeessa 
oli jäykkä savi ja kasvina kaura. 
Koe toistettiin vielä siten, että ko-
ko alue pintakalkittiin muiden toi-
menpiteiden lisäksi. Pintakalkitus 
ei kuitenkaan muuttanut menetel-
mien eroja. Kalkitus sinällään nosti 

kaikkien menetelmien satoa noin 4 
prosenttia.

Perusideana kokeessa on aikaan-
saada savimaan pohjajankkoon pa-
rantunut  mururakenne poltetun 
kalkin avulla. Melko tuore koesarja 
tehtiin ajanmukaisella tekniikalla 
vuosina 2000–2004. Saadut tulok-
set  ovat vähintäänkin kohtuullisen 
lupaavia. Koejäsen, jossa maa kyn-
nettiin vuosittain ja ensimmäise-
nä vuotena jankko kuohkeutettiin 
samalla kertaa, sekä vielä lisättiin 
kalkkiannos (4,4 tn/ha sammutet-
tua kalkkia veteen liotettuna) jank-
koon, oli paras. Se on nyt 5 vuoden 
keskiarvona antanut 4 prosenttia 
pelkkää kyntöä paremman sadon. 
Viimeisen koevuoden (2004) sa-
to oli siis 5. vuotena edelleen n 6,5 
prosenttia parempi kuin verranne-
lohkon sato, jossa maa oli kynnet-
ty joka vuosi. Ensimmäisenä vuo-
tena suoritettu jankonkuohkeutus 
vaikutti siis edelleen positiivises-
ti maan fysikaalisiin ja täten myös 
kasvuominaisuuksiin. Edelleen jäl-
kivaikutuksena 3 vuotta kuohkeu-
tuksen jälkeen voitiin todeta jank-
kokalkituksella saavutetun pelkkää 
kyntöä parempi veden imeytymis-
nopeus. Tämä oli hyvin positiivinen 
tulos, koska aiemmissa kokeissa oli 
jo todettu, että pelkän mekaani-
sen kuohkeutuksen vaikutus häviää 
melko nopeasti. Kiitos koemateri-
aalista kuuluu vastuuhenkilö Urban 
Svantesonille SLU:sta.

Millainen tekniikka  
sopivin?
Olemme itse käyttäneet kuvissa 
esiintyvää hyvin yksinkertaista 3-

jalkaista hollantilaista HeKamp 
jankkuria kahtena syksynä. Lai-
te on Novum Center Finlandin 
myynnissä, joka puolestaan toimii 
Kristiinankaupungissa Konva-Cen-
terin yhteydessä.

Kuvien laite on kevyempi 3-jal-
kainen jankkuri, joka on jo alku-
jaan korvattu vastaavalla, mutta 
järeämmällä versiolla. Kuvien lait-
teessa jalkaväli on 70 cm, nykymal-
leissa 80 cm. Hintaa huomattavasti 
järeämmälle nykyversiolle kertyy 
2800 euroa (alv 0%). Jankkurei-
den käyttöominaisuudet vastaavat 
toisiaan, mutta nykyversiossa käy-
tetään toimivampaa terien murto-
pulttisuojausta. 

Jankkurin terä on hyvin maaha-
kuinen, samalla kärkikappale kohot-
taa maata hyvin. Koska se on melko 
lyhyt, ei syvemmällä olevaa maata 
nouse pintaan käytännössä lainkaan. 
Kuiva pohjamaa lohkeilee ja kohoaa 
paikassaan, eikä ruokamulta sekoitu 
raakaan pohjamaahan.

Laite on yllättävän kevyt vetää. 
3-jalkaisen laitteen vetoon riittää 
hyvin n. 100 hv:n kone. Hyvin ko-
vissa olosuhteissa tarvitaan pykä-
lää isompi vetokone. Vetovoiman 
tarve toki riippuu täysin käytetystä 
työsyvyydestä. Vaihtelurajana käy-
timme 35–60 senttiä. Jankkurointi 
olisi suoritettava mahdollisimman 
kuivana aikana, jolloin lohkeilu on 

voimakkainta. Paljonko vahinkoa 
aiheutetaan märän jankon kuohke-
utuksessa, lienee epäselvää. 

Selvää on kuitenkin se, että loh-
keilleeseen maahan muodostuu 
onkaloita, joihin varastoituu kos-
teutta, mikä puolestaan talvella 
jäätyy ja tätä kautta maa murus-
tuu ainakin väliaikaisesti. Muuta-
milta koelohkoilta on jäänyt sel-
lainen tuntuma, että järjen kanssa 
toimien lohkon veden imemisky-
kyä on voitu nostaa. Pintapainan-
teisiin ei enää samalla tavalla ole 
kertynyt keväisiä sulamisvesiä ma-

kaamaan. Yhdellä lohkolla oli kas-
vustossa nähtävissä edellissyksyistä 
jankkurointia vastaava korkeampi 
"raidoitus". Kaikki havainnot ovat 
toki pelkkää tuntumaa, lisätietoa 
aiheesta kerätään tälläkin kasvu-
kaudella.

Jankkuriin olisi sangen yksin-
kertaista yhdistää pneumaattinen 
tai nestemäinen kuivakalkin levi-
tys, kuten oheisessa kuvassa kar-
keasti hahmotellaan. Jos saamme 
tähän hankkeeseen virtaa, niin syk-
syllä on valmius aloittaa jankku-
rointikalkituskokeet. 

Kun nykyistä ympäristökeskus-
telua seuraa, huomaa helposti sii-
nä olevan huolestuttavia sävyjä. 
Isojenkin peltoalueiden sulkemi-
nen normaaliviljelyn ulkopuolelle 
kuulostaa ja olisi radikaali toimen-
pide. Ennen kuin päätöksiä todel-
la aletaan linjata, on syytä istahtaa 
alas ja miettiä kaikkia managemen-
tin keinoja. Mitä todella voidaan 
tehdä peltojen ympäristökuormi-
tuksen alentamiseksi? Paljonkin, 
mutta uusia ratkaisuja tarvitaan - 
jankkokalkitus voisi ehkä olla yk-
si niistä. r

Riittävän kuivissa olosuhteissa jankkurin piikki kohottaa maata tehokkaasti.

Voisiko tässä olla jankkokalkituksen mallia? Koneen päälle laatikko, pneumatiikkayksikkö ja syöttöputket jankkuriterien 
taakse. Terärungon leveys - 25 mm - vaatii soikionmallisen putken käyttöä, jotta saadaan riittävästi tilaa ilmalle.

Jos ajetaan liian märässä, kuten kuvassa on asian laita, ei maa lohkeile kun-
nolla ja kuohkeutuminen jää vaillinaiseksi. Kuiva keli paras keli.

Maan rakenne kiinnostaa. Viime kesän kenttäpäivillä Borgebyssä Ruotsissa esi-
teltiin maan rakennekysymyksiä aidossa ympäristössä, myös jankkokalkituskoe 
oli esillä. Konsulentti Jens Blomquist HIR Malmöhusista kertomassa.

Yksinkertaisimmillaan 
jankkurin piikki on kiinni 
vain neljällä pultilla, joista 
kaksi takimmaista on sa-
hattu ohuemmiksi, jolloin 
ne muodostavat murto-
suojan terälle. HeKampin 
nykyiset tuontimallit ovat 
pykälää järeämpiä ja 
varustettu erillisillä hel-
posti uusittavilla murto-
pulteilla. Kuvan terämalli 
on ns. hietamaan piikki. 
Savimaan mallissa on jyr-
kempi ja hivenen erilailla 
muotoiltu terän runko, jol-
loin pohjamaata ei pääse 
nousemaan vartta pitkin 
maan pintaan. Kärkikap-
paleita on valittavissa 
sekä kuvan 200  että 280 
mm leveä malli.




