
Agrimarketin murskainmallisto 
on lyömätön

Kverneland kesantomurskaimet
• FX -mallisto työleveydet 255, 300 ja 325cm
• FG -mallisto työleveydet 250, 280 ja 310cm
• FS -mallisto työleveydet 320, 400 ja 480cm

Kverneland puomimurskaimet
• Tehokas murskain tienvarsien hoitoon
• Järeä, ergonominen ja ulottuva puomisto 
 4,5 - 6,8 m
• Oma hydrauliikka, öljyn lauhdutus
• Ergonominen JoyStick -hallinta ja tarkat 
 proportionaaliventtiilit
• Tehokas 125 cm murskainyksikkö, universal- 
 tai vasaraterät
• Pikakytkentä

UUTUUS

Cabe Finlandia monitoimimurskaimet
• Suomen vaativiin oloihin suunniteltu
• Monipuolinen murskain kesantojen, tienvarsien ja  
 viheralueiden hoitoon
• Työleveydet 2,2 ja 2,5 m
• Laaja ulottuvuus hydraulisen sivusiirron ansiosta
• Järeiden vasaraterien, hydraulisen etukannen ja  
 avaran murskainkammion ansiosta kova kapasi-  
 teetti vahvemmassakin kasvustossa

Kesantojen, tienvarsien ja metsäteiden hoitoon 
sekä erilaisten viheralueiden kunnossapitoon.

KV_225x300_120506.indd   1 2.5.2006   16:18:29
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Ismo Sairanen

Euroopassa järjestettävistä 
suurista maarakennusalan 
messutapahtumista oli tänä 

vuonna vuorossa Intermat. Näyt-
tely oli auki 24–29 huhtikuuta. 
Näyttelypaikkana on Paris-Nord 
Villepinte, noin 30 kilometriä Pa-
riisin keskustasta pohjoiseen. Jo 
seitsemännen kerran järjestetty 
Intermat-näyttely oli levittäytynyt 
messukeskuksen 37,5 hehtaarin 
suuruiselle alueelle, josta kolme 
hehtaaria oli ulkoalueella sijain-
nutta työnäytösaluetta. Näytteil-
leasettajia oli 1350, joista noin 75 
prosenttia tuli Ranskan rajojen 
ulkopuolelta. Edelliseen kertaan 
nähden näytteilleasettajien määrä 
oli lisääntynyt 50 kappaleella.

Pääosassa tapahtumassa olivat 
maarakennuskoneet ja niiden li-
sälaitteet, mutta esillä oli myös 
lukuisa määrä erilaista rakennus-
teollisuuteen liittyvää kalustoa ja 
koneiden rakennuksessa tarvitta-
via komponentteja. Näyttelyvierai-
ta tapahtumassa kävi noin 20 0000 
henkeä, noin 160:stä eri maasta.

Tällä kertaa ärhäkkäät ranskalai-
set eivät keksineet samalla viikolla 
järjestää mitään lakkotapahtumia, 
joten yleiset liikennevälineet toi-
mivat moitteettomasti. Näyttely-
väki pääsi liikkumaan joustavasti 
Pariisin ja Villepinten messukes-
kuksen väliä. 

Koneiden myyntimäärät 
kasvavat tasaisesti  
Euroopassa
Tutkimusjärjestö CECE:n mukaan 
viime vuonna investoitiin Euroo-
passa yhdentoista maan alueella 
rakennusalan laitteisiin ja tarvik-
keisiin 21 miljardia euroa. Kasvua 
oli vuoteen 2004 nähden hiukan yli 
10 prosenttia. Näihin yhteentoista 
maahan kuuluvat tärkeimmät Län-
si-Euroopan maat ja Itä-Euroopas-
ta Puola ja Tshekin tasavalta.

Varsinaisten maarakennusko-
neiden myynti lisääntyi noin kuu-

si prosenttia, joka on enemmän 
kuin kansantalouden kasvu sa-
malla alueella. Myynnillä mitaten 
suurin markkina-alue on Italia 25 
prosentin osuudella. Toisena tulee 
Englanti 20 prosentin osuudella, 
Saksa osuus on 18 prosenttia ja 
Ranska 15 prosenttia. Espanjassa 
myynti kasvoi länsimaista parhai-
ten, kasvu oli 13 prosenttia. Itä-
Euroopassa koneita ostettiin 40 
prosenttia edellistä vuotta enem-
män, mutta kappalelukumäärillä 
mitaten määrä oli kuitenkin hyvin 
alhainen.

Seuraavassa kuvakoosteessa on 
poimintoja näyttelyssä esitellyis-
tä maarakennusalan koneuutuuk-
sista. r

Intermat 2006 laajempi 
kuin koskaan

Maarakennuskoneiden myynti Euroopassa kasvussa

Jo aiemmin talvella esiteltyjen 8-sarjan kaivukoneiden lisäksi Komatsu esitteli 
osastollaan uuden palvelukonekokoluokkaan sijoittuvan yhdeksän tonnia pai-
navan WA150PZ-5 pyöräkuormaimen. Uuden PZ-aisaston kerrotaan soveltuvan 
hyvin erilaisten kuormaustöiden lisäksi myös trukkihaarukkatyöskentelyyn. 
Kauhakooksi suositellaan 1,5–1,7 kuutioista ja kaatokuorman kerrotaan olevan 
runkonivel linkkuun käännettynä 6100 kiloa. Moottoriteho on 71 kilowattia. 
Uusi SpaceCab-ohjaamo on varustettu laajalla ikkunapinta-alalla ja ilmajou-
sitetulla istuimella.

Casen osastolla oli varustettu kaivurikuormain kumiteloin. Matalan pintapaineen omaavalle koneelle ilmoitettiin suurim-
maksi ajonopeudeksi 25 mailia tunnissa. Kone oli prototyyppi, joten tarkempia teknisiä tietoja ei kerrottu. 

JCB myi viime vuonna maailmalle 45000 maarakennuskonetta, määrän ennus-
tettiin nousevan tänä vuonna viidellätuhannella kappaleella. Tuotevalikoima on 
laajentunut voimakkaasti käsittäen myös jyrät, aggrekaatit, ruohonleikkurit ja 
uudenmallisen kuusipyöräisen lavalla varustetun monitoimiajoneuvon. Uusia 
kaivukonemalleja esiteltiin seitsemän kappaletta, väliltä 11,5–33 tonnia. 
Suomen markkinoita ajatellen kiinnostavia malleja ovat JS145LC Auto (14,5 
tonnia) ja JS115 Auto (11,5 tonnia).

Hyundain valikoimasta on aiemmin puuttunut noin kahdeksan tonnin kai-
vukone. Intermatissa esiteltiin nyt tuon puutteen poistava uusi malli R80-7. 
Nelisylinterisellä Yanmar-dieselillä (45,5 kW) varustetun koneen kaivupuomis-
ton ulottuvuus on 6,33 metriä. Ilmastoitu ohjaamo on kokoluokassaan tilava, 
sisäleveydeksi ilmoitetaan 100 senttiä. 

New Holland on kehittänyt E215LC koneeseen helposti kiinnitettävän pitkä-
puomivarustuksen, jonka ansiosta samaa konetta voi tarvittaessa käyttää 
normaaleissa kaivutöissä. Kaksiosaisella lisäpuomistolla kaivu-ulottuvuudeksi 
tulee 15,1 metriä, suurin kaivusyvyys on 12,88 metriä. 
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Takeuchi on varustanut vakio 1,6-tonnisen TB 016 -kaivukoneen akkukäyttöi-
seksi. Saasteeton ja meluton kone toimii yhdellä latauksella 5–6 tuntia, uusi 
lataus vie aikaa 3–4 tuntia. Käyttökustannuksien kerrottiin olevan vain 1/10 
osa dieselkäyttöön verrattuna.

Liebherrin uudessa R 944 C Litronic -kaivukoneessa on päästömääräykset 
täyttävän moottorin vaihtumisen yhteydessä moottoriteho noussut kuusi 
prosenttia, tehoksi ilmoitetaan nyt 190 kilowattia. Työpainoltaan 40 tonnin 
koneeseen voidaan valita käyttötarkoituksen mukaan järeydeltään jokin nel-
jästä eri tyyppisestä alavaunusta. Regeneration Plussaksi kutsuttu elektroninen 
hydrauliikan ohjausjärjestelmä mahdollistaa öljynvirtauksien joustavan säädön 
koneen hydraulisissa toiminnoissa.

Doosan Daewoo toi julkisuuteen jo aiemmin ensimmäisen DX-sarjan kaivuko-
neen. Nyt 30-tonnisen DX300LC:n rinnalle esiteltiin raskaampaan päähän neljä 
uutta mallia. DX340LC (kuvassa), DX420LC, DX480LC ja DX520LC sijoittuvat 
työpainoiltaan välille 34-50 tonnia. Kaikissa on uudet päästömääräykset täyttävät 
Doosan Daewoo commonrail -moottorit. Automaatti-ilmastoinnilla varustetuissa 
ohjaamoissa on entistä laajempi ikkunapinta-ala ja muutenkin kuljettajan työsken-
telyolosuhteita on kehitetty miellyttävämpään suuntaan.

Caterpillarin uuden kaivurikuormainmalliston suurin kone on 444E. Koneen 
työpainoksi ilmoitetaan 10700 kiloa. Nelipyöräohjatussa koneessa on 28 
tuumaiset renkaat. Kuormaimen ja kaivurin hallinta ovat esiohjatut. Kaivu-
laitteen kauhan ja kaivupuomit suurimmat voimat ovat kummassakin 70 kN. 
Etukuormaimen irrotusvoima on 60 Kn.

Volvo on aloittanut Ponssen kanssa yhteistyön harvesterikourien asentamiseksi 
kaivukoneisiin, pääasiallinen toimintasektori on Latinalaisen Amerikan alue. 
Intermatissa oli esillä Volvo EC210B F, joka oli varustettu metsässä liikkumista 
silmällä pitäen ja harvesterikourana oli Premio 650.

Mecalacin uusi 11 tonnin painoinen tela-alustainen 712 MC -kaivukone noudattaa 
samaa virtaviivaista muotoilua, kuin aiemmin esitelty malli 714. Perinteisestä kai-
vukoneesta poikkeavan puomiston rakenteesta johtuen koneen ylävaunu mahtuu 
kääntymään samassa tilassa kuin puolta pienemmät minikaivukoneet.
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Seppo Nykänen

Kiinalaiset mönkijät ovat olleet 
kestävyyden osalta hieman 
kehnon maineessa. Ensim-

mäinen kiinalainen nelivetoinen tuli 
markkinoille viime vuoden lopulla 
ja pääsimme kokeilemaan sitä lopu-
keväästä. Ajomatkaa kertyi kolmi-
sensataa kilometriä.

Koeajossa oli Linhain 300 4x4 
tieliikenneversio. Takavetoiseen 
verrattuna moottoria on hieman 
kasvatettu jatkamalla iskunpituut-
ta 2,5 mm. Tehoksi 275 cm³ neste-
jäähdytetylle moottorille luvataan 
14 kilowattia. Moottori ja vari-
aattoripaketti ovat Linhain omaa 
tuotekehitystä. Uutta aikaisempiin 
malleihin on uusi tavarateline edes-
sä ja ajovalot.

Linhain takavetoinen 260 oli sel-
vä kopio Polaris Magnumista. Run-
ko ja muovikatteet ovat edelleen yk-
si yhteen, samoin takaperä, mutta 
etuveto on täysin erilainen. Nelive-

to kytketään mekaanisesti erillisestä 
kytkimestä ja edessä on Polarikses-
ta poiketen normaali tasauspyöräs-
tö. Aluevaihteisto on samaa sarjaa 
kuin takavetoisessakin, sisältäen 2-
nopeutta eteen ja pakin.

Tavaratelineet ovat metalliputkea ja 

edessä on vinssiteline ajovalojen välis-
sä. Aikaisemmin valot olivat kiinni ta-
varatelineessä, uudessa mallissa ne on 
kiinnitetty muovikatteeseen.

Hallintalaitteet ovat hyvin pitkäl-
ti samanlaisia kuin Magnumissakin, 
tieliikennevaatimusten takia vasem-

malla puolella on vilkkukytkin ja 
etusormella käytettävä starttikytkin 
on heti jarrukahvan takana. 

Kova alusta
Tieliikenneversion alusta on huo-
mattavan kova, se toimii hyväpoh-
jaisella maantiellä hyvin, huippu-
nopeuden tuntumassa ajokäytös on 
vakaata myös kaarteissa. Kova alus-
ta tekee sen, että soratiellä nimis-
miehenkiharoissa ajettaessa meno 
on hakkaavaa. Maastossakaan kova 
alusta ei ole välttämättä miellyttä-
vä. Varsinaista maastoajoa emme 
päässeet kovinkaan paljoa harras-
tamaan, sillä myöhässä ollut kevät 
ei laskenut lumia juuri ennen pää-
siäistä sulamaan. Tieajossa jarrut 
ovat tehottoman tuntuiset pelkällä 
käsikahvalla, jalkapoljinta yhtä ai-
kaa käytettäessä jarruihin saa tehoa 
paremmin.

Huippunopeutta Linhai kerä-
si mittaustemme mukaan tasan 
70 km/h. Moottori on tieliikenne-
käyttöön kohtuullinen. Tehoa tar-
vittaisiin lisää, mutta laki kieltää 

Linhai 300 4x4

Nelivetoinen sopii hankaliin keleihin takavetoista paremmin.

Variaattorin ilmanottoaukot ovat turhan alhaalla, juuri astinlautoja syvempään 
veteen sillä ei ole asiaa.

Maastoajoneuvot
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markkinatalouden lakeja. Kiinalai-
silla on tähän asti ollut valttinaan 
erittäin edulliset tuotantokustan-
nukset ja sitä myöten halvat hin-
nat. Jatkossa näin ei välttämättä ole, 
laatuun on pako panostaa. Linhail-
la ollaan nyt menossa hyvää kyytiä 

oikeaan suuntaan.  Merkki saattaa 
tulevaisuudessa olla yksi alan isois-
ta toimijoista. 

Linhain maahantuojia on Suo-
messa kaksi ja se on aiheuttanut 
pientä hämmennystä, mutta käy-
hän se näinkin. r

sen. Valmistaja ilmoittaa tehoksi 14 
kilowattia, mutta aivan niin paljon 
tehoa koneesta tuskin löytyy. Ala-
vääntöä on heikosti, ja moottori 
tarvitsee kierroksia reippaasti enne-
kuin tehoa alkaa löytyä.  Ajokki oli 
aivan uusi tullessaan kokeiluun ja 
sisäänajon kestäessä alkoi moottori 
ja voimansiirto toimia paremmin. 

Vajaan puolenmetrin lumessa 
mönkijällä ei päässyt yhtään mi-
hinkään, moottori on aivan liian te-
hoton ja maavaraa liian vähän jotta 
vauhtia olisi saanut riittävästi. Soh-
joisella tiellä päästelee kyllä mene-
mään nelivedon ansiosta vakaammin 
kuin pelkällä takavedolla. Voiman-
siirrossa on alennusvaihde, minkä 
ansiosta myös perävaunun vetämi-
nen on mahdollista. Vetokoukku on 
vakiovaruste. Karkeakuvioiset ren-

kaat pitävät hyvin maastossa.
Variaattorin ilmanottoaukot ovat 

melko alhaalla, joten juuri astinlau-
toja syvempään veteen ei ole asiaa. 

Laatu parantunut
Koneen valmistusmaan muistaen 
työnjälki on siistiä, muoviosat ovat 
laadukasta työtä ja sovitukset teh-
ty huolella.

Metallityön jälki on myös pa-
rantunut huomattavasti, hitsaus-
roiskeet ja hiomakoneen jäljet ovat 
lähes tyystin poissa. Moottorin ja 
voimansiirron valut ovat pintatyön 
osalta täysin samalla tasolla kuin 
isommilla kilpailijoillakin. Tähän 
vaikuttaa suurelta osin se, että Ya-
maha omistaa osan Linhain teh-
taista ja käyttää moottoreita omis-
sa skoottereissaan. Voimansiirto on 

muuttunut hiljaisemmaksi, eikä sen 
ääni nouse enää nopeuden kasvaes-
sa kuten aikaisemmin. Moottori on 
myös saatu hiljaisemmaksi, mihin 
on tietysti vaikuttanut se, että re-
kisteröinti edellyttää äänitason py-
syvän kohtuullisissa lukemissa. 

Pyyhkeitä voi antaa takertelevis-
ta sähkökatkaisijoista. Vilkun kyt-
kin on hankala käyttää ja se tahtoo 
jäädä päälle. Ilmeisesti sähkölaittei-
den suojaus ei ole aivan viimeisen 
päälle kunnossa, koska sohjossa ja 
kurassa ajettaessa ilmeni ajoittaisia 
käyntihäiriöitä.

Muotoilijat asialla
Ulkonäköön on kiinnitetty huo-
miota, ja suunnittelija on lähte-
nyt hakemaan länsimaista asiakasta 
miellyttävää muotoilua. Siinä onkin 
onnistuttu kohtalaisesti.  Aikaisem-
min kiinalaisilla tahtoi olla hieman 
"hällä väliä" -meininki: ajovaloja 
kiinnitettiin jos jonkinlaiseen häk-
kyrään samoin tavaratelineet oli 
istutettu paikalleen ajattelematta 
ulkonäköä sen kummemmin. Kii-
nalaiset kuitenkin kehittävät tuot-
teitaan,  ja länsimaiset markkinat 
opettavat sikäläisille toimijoille 

Mittaristo on yksinkertainen ja hieman vanhahtava.

Etuveto kytketään erillisestä vivusta. Vaihteenvalitsin ja nelivedon kytkentävipu.

Linhai 4x4 tekniset tiedot 
Moottori 1-sylinterinen 4-tahti, tilavuus 275 cm3

nestejäähdytys, teho 14 kW/6500 r/min 
Voimansiirto 4-veto/2-veto, variaattorivaihteet 2-aluevaihdetta 

ja pakki, kardaanivälitys eteen ja taakse,  
edessä kitkalukko 

Pituus cm 209 
Leveys cm 117
Korkeus cm 117 
Kuivapaino kg 300
Polttoainesäiliö l 14,3 
Maahantuojat Wehicle Import Oy 

 Elämyscenter Oy 

 Sähkökatkaisijoiden laatu ei ollut kaikin osin tyydyttävä.

Linhain nelivetoa on kahta eri versiota, tässä metsämalli jonka taka-akselilla 
on tuplajarrut ja käsijarrua käytetään erillisellä vivulla.
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hienouksineen (B&S Quantum 50 
+ Ready Start).

Runko on polymeeria. Taittuvan 
aisaston alapäässä on vahvikepa-
neelit, kun koneeseen kuuluu 60 
litran keruusäiliö. Säiliö on todella 
näppärästi irrotettavissa ja kiinni-
tettävissä. Kannessa on käytännölli-
nen täytösmäärän osoitinläppä. Ellei 
ruohoa halua kerätä talteen, säiliön 
poistamisella leikkurista tulee taak-
se puhaltava. Varusteisiin kuuluvalla 
läpällä toiminnon voi muuttaa het-
kessä myös alle silppuavaksi. Leik-
kuuleveys on 46 cm ja korkeus 7-
portaisesti akseleittain säädettävissä 
25–70 milliin.

Keruusäiliöstä johtuen veto on ta-
ka-akselilla, jonne painopiste siirtyy 
asteittain säiliön täyttymisen myötä. 
Koneen paino tyhjine keruusäiliöi-
neen on 30 kiloa.

Kampanjahinta on 459 euroa hei-
näkuun loppuun. Suositushinta on 
540 euroa.

Viking MB 655VM on edelli-
siä tehokkaampi, B&S Quantum 60 
moottorilla ja Ready Startilla varus-
tettu ruohonleikkuri. Veto on por-
taaton Vario-veto takapyörille.

Teräkotelo on alumiinia. Sen si-
vureunoissa ulkopuolella on muo-
viset, vaihdettavat hankaussuojat.  
Myös etupuskuri on muovia, joka 
sopii hyvin nostokahvaksi.

Leikkuuleveys on 53 cm ja kor-
keus 25–80 milliä. 7-portainen kor-
keudensäätö onnistuu keskitetysti 
kaikille pyörille yhdestä jousikeven-
teisestä kahvasta. Valittu korkeus nä-
kyy osoittimesta.

Keruusäiliö on 75-litrainen. Va-
kiotoiminnot ovat keruu ja taakse 

puhallus. Lisävarusteena saa Mulch 
Kit -sarjan, jolla biosilppu jauhau-
tuu hienoksi leikkurin alle.

Paino tyhjällä keruusäiliöllä on 
49 kiloa.

Suositushinnaksi ilmoitetaan 
1040 euroa.

Erikoiskoneita
ammattikäyttöön
 Vetävistä ruohonleikkureista on 
pisimmälle kehitetty Viking MB 
858. Sen ominaisuudet ja hinta 
(sh. 2390 e) viittaavat ehdotto-

masti ammattikäyttöön. Siellä se 
haastaa pienimmät ajoleikkurit.

Moottori on 11,5 hv:n 
Briggs&Stratton OHV (yläpuoli-
nen nokka-akseli). Vaihdelaatikolla 
ja vetävän taka-akselin tasauspyö-
rästöllä varustetussa voimansiir-
rossa on kolme vaihdetta eteen ja 
yksi taakse. Veto ja leikkuuterän 
pyöritys ovat toisistaan riippu-
mattomat. Vetoa voi käyttää ilman 
terän pyörimistä ”siirtoajoon” tai 
konetta peräkärryn kyytiin ajetta-
essa. Se on lähes välttämätöntä, sil-

lä kone painaa ilman 90 litran ruo-
honkeruusäkkiä pyöreät 100 kiloa. 
Runko on alumiinia.

Leikkuuleveys on 56 senttiä. 7-
portainen leikkuukorkeus on 30–90 
milliä. Lisäksi korkeus on mahdollis-
ta säätää toispuoleiseksi esimerkiksi 
kantattujen nurmikoiden reunoja 
ajettaessa.

Aisasto taittuu ilman ruuvien 
pyörittelyä. Korkeutta voi säätää 
20 senttiä. Myös hallintakahvasto 
on käännettävissä sivuttain ahtaita 
paikkoja varten. Sanalla sanoen tä-
mä malli pärjää varmaan ajoleikku-
reille vauhdissa ja muissa ominai-
suuksissa. Ainut ero on, ettei kyytiin 
ole nousemista.

Testasin viime syksynä 4-tahtisen 
Stihl BR 500 lehtipuhaltajan. Kaipa-
sin mm.  valjaita, joilla painoa voisi 
jakaa olkapäiltä lantiolle. Lantiovyö 
on nyt vakiona pykälää isommassa 
Stihl BR 600:ssa. Sen bruttoilma-
määrä on peräti 1720 m³ tunnissa. 
On ihan hyvä, että puhallusputken 
ponnistusvoiman hallintaan on saa-
tavissa lisäkahva vasemmalle kädel-
le. Kahva on kuin Stihl- raivurissa ja 
maksaa 56 euroa.

Kesällä on markkinoille luvassa 
polttomoottorikäyttöinen pensas-
leikkuri HS 81T/H

Sen 22,7 cm³:n moottori (0,7 
kW) on varta vasten tarkoitukseen 
tehty. Takakahva on säädettävissä 
kolmeen eri asentoon. Mallit T ja 
H poikkeavat toisistaan terätyypin 
osalta. T on tarkoitettu krouvien 
oksien katkontaan. H on hienova-
raisempi muotoiluterä. Molempien 
mallien suositushinta tullee olemaan 
660 euroa. r

Jorma Voutilainen

Kevät on myöhässä, mutta vi-
herkonekauppiaat normaalis-
sa aikataulussaan. Oy Elfving 

Ab ehätti kertomaan uusista Vikin-
gin viheriökoneista jo helmikuussa. 
Mallikoneet näin käydessäni maa-
hantuojalla metsäasioissa. Nyt ko-
neet ovat jo Stihl-kauppiailla.

Metsämiehenä kuvittelee helpos-
ti, ettei ruohonleikkureissa ole enää 
mitään keksittävää. Niin puutarhu-
ritkin sanovat moottorisahoista. To-
tuus on toisenlainen. Stihlin omista-
ma Viking jatkaa viheriökoneitten 
kehittelyä yhtä määrätietoisesti kuin 
emoyhtiö sahojen kanssa.

Ruohonleikkureissa tämän ke-
vään uutuudet sijoittuvat vetäviin 
malleihin. Mallit ovat Viking MB 
2RT,  MB 443T, MB 448T ja MB 
655 VM. 

Pensasleikkuriuutuus on sähkö-
käyttöinen HE815 ammattiluok-
kaan. Kesällä on tulossa myös aivan 
uusi polttomoottorikäyttöinen pen-
sasleikkuri ammattilaisille.

 Isompaan puhaltimeen (4-T Stihl 
BR 600) kuuluu tästä lähtien lantio-
vyö vakiona.  BR 500:aan sen saa li-
sävarusteena 28 eurolla. Ilmaputken 
lisäkahva on saatavissa molempiin 
malleihin 56 eurolla.

Ruohonleikkureissa
kevytkäynnistin
Viking MB 2RT on tässä listassa ai-
nut vetävä ruohonleikkuri, johon ei 
saa kerääjää. Terät silppuavat ruo-
hon ohueksi koneen alle. Leikkuu-
leveys on 46 cm ja korkeus 23–77 
milliä. Korkeussäätö on neliportai-
nen, akselikohtainen.

 Runko on teräspeltiä ja veto 
poikkeuksellisesti etupyörillä. Pyörät 
on sijoitettu niin, ettei leikkaamatto-
mia ruohokauluksia juurikaan jää 
puitten ym. esteiden ympärille.

 Moottori on vakiokierroksinen, 
5 hv:n B&S Qantum 50. Siihen sisäl-
tyy kaksi käyttöä helpottavaa omi-
naisuutta. Toinen on alennusvaih-
teella varustettu hammaskehäinen 

käynnistin, jolla käynnistystysve-
to on tavallista kevyempi. Toinen 
on Ready Start, joka tarkoittaa au-
tomaattirikastinta. Bi-metallijousi 
tunnistaa rikastuksen (=ryyppy) tar-
peen tai tarpeettomuuden ja kääntää 
oma-alotteisesti rikastinläpän kul-
loinkin oikeaan asentoon. Olipa ko-
ne kylmä tai lämmin, käyttäjän tar-
vitsee vain nykäistä vetonarusta!

Taittuvan työntöaisan isoissa sor-
miruuveissa on kaksoiskierre. Ruuvit 
eivät pääse putoamaan taittoniveltä 
avattaessa. Koneen nostokahva kel-
paa malliksi muille. Leikkurin pai-
no on 26 kiloa.

 Heinäkuun loppuun  kestävä 
kampanjahinta on 450 euroa. Suo-
situshinta on 540 euroa.

  Viking MB 448T:ssä on sama 
moottori kuin edellisessä kaikkine 

Arkisilla yksityiskohdilla 
lisää käyttömukavuutta

Uusia Viking- malleja viheriöille

Itsevetävät Vikingin uutuudet tälle keväälle vasemmalta oikealle:MB 655M, MB 448T ja MB 2RT.  Kaikissa on automaat-
tirikastimella varustettu Ready Start käynnistysmekanismi. Työntöaisan ominaisuuksiin, nostokahvoihin  ja keruusäiliön 
käytön helppouteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Toki Vikingeillä voi leikata ruohoa myös ilman sen keruuta. 
Säiliöllä on silti käyttöä syksyllä lehtien keruussa.

Ruuvit eivät tipu aisaston 
taittokohdasta. Leikkurei-
ta voi nostella huoletta 
pelkäämättä sormien 
leikkaantumista rungon 
reunoihin.

Järeässä ammattiluo-
kan Viking MB 858:
ssa (suositushinta 
2390 e) on puhtia 
ja hienouksia enem-
män kuin halvimmis-
sa ajoleikkureissa. 
Aisasto ja keruupussi 
taitettuna kone mah-
tuu silti jopa isoon 
henkilöauton tavara-
tilaan. Edellytyksenä 
on, että kuljettajalla  
on voimia  100 kilon 
nostoon. 

Biosilppuavan kak-
soisterän osat ovat 
irrotettavissa toisis-
taan terotusta var-
ten.

Stihl BR 600 lehtipuhaltimen ilmamäärä (brutto) on 1720 m³/h. Puhallusputken 
hallinta pelkästään yhdellä kädellä käy päivän mittaan raskaaksi. Lisävarus-
teena saatava apukahva on suositeltava. Rinkkatyyppisiin valjaisiin kuuluu 
nyt vakiona lantiovyö.
Kesällä  on luvassa ammattiluokan pensasleikkuri polttomoottorilla ja kahdella 
teräkarkeudella (taustalla).



Pertti Jalonen

Ajoleikkureiden valmistajat 
laajentavat runko-ohja-
uksisten nelivetomallien 

valikoimaa siirtämällä ammatti-
koneiden ominaisuuksia kulutta-
jatuotteisiin, erityisesti vaativiksi 
kuluttajiksi nimetylle kohderyh-
mälle noin 5 000–6 000 verollisen 
euron hintaluokkaan. Parantuneen 
kulkukyvyn myötä leikkureihin on 

myös tarjolla entistä runsaammin 
talvikäyttöön tarkoitettuja lisäva-
rusteita.

Tähän joukkoon liittyi tänä ke-
väänä myös Husqvarna kolmella 
uudella nelivetomallillaan. Basic-
sarjassa niitä on yksi, Premium-
mallistossa kaikkiaan viisi, joiden 
lippulaivan, Rider 15-V2:n  moot-
torina on Kawasakin V2. Viime 
mainittu löytyy Husqvarnan Pro 
Flex-ammattimallien joukosta. 

Muita 4-vetouutuuksia ovat Rider 
13 ja Rider 155.

Nelivetomalliston myynnin al-
kaminen moninkertaisti ammatti-
koneiden myynnin viime kaudel-
la, ne vietiin suoranaisesti käsistä. 
Luonnollisesti kuluttajapuolella on 
varauduttu vastaavanlaiseen kehi-
tykseen.

Ammattikoneiden ominaisuuk-
sien siirtäminen kuluttajatuot-
teisiin mahdollistaa leikkureiden 
käyttöalueen laajentamisen varsi-
naisen sesongin ulkopuolelle. ”Se 
edellyttää myös 
jäl leenmyyjil-
tä enemmän ja 
parempaa osaa-
mista, huollon 
ja varaosa-
palvelun 
v a a t i -

mukset kasvavat. Myyjien on täy-
tettävä tietyt kriteerit, ennen kuin 
yhteistyöstä ryhdytään neuvottele-
maan. Vasta kun nämä asiat ovat 
kunnossa, tuotteiden ympärille on 
mahdollista rakentaa kuluttajille 
suunnattuja erilaisia lisäarvopalve-
luja”, Oy Husqvarna Ab:n toimitus-
johtaja Aarne Kokko painotti.

”Kun Rider-malliston kehittämi-
nen pari kymmentä vuotta sitten 
alkoi, tavoitteena oli mahdollisim-
man pieni, läpimitaltaan enintään 

20 sen-

Husqvarnan 
leikkurimallisto 
laajenee

4-vetotekniikkaa kuluttajille

tin leikkaamaton ala käännöksissä. 
Viherrakentamisen myötä hoidet-
tavaan ympäristöön on tullut sekä 
luonnollisia että keinotekoisia rin-
teitä, joiden nurmikoiden leikkaa-

minen vaatii koneilta enemmän 
vetovoimaa”, Husqvarna Ride-

reista vastaava tuotepäällikkö 
Aimo Rantanen sanoi.

Kun ajoleikkureihin 
ryhdyttiin kehittä-

mään nelivetoa, 
tavoitteena 

oli sel-
l a i n e n 
t a s a u s -
py ö r ä s -
tö, ettei 

l e i k k u r i 
menetä ketteryyttään ei-

kä riko nurmea. Pyöräkohtainen 
nopeuden säätäminen edellyttäisi 
napamoottoreita, mikä on tämän-
tyyppistä konetta ajatellen koh-
tuuttoman kallis ratkaisu. 

”Pumppu, moottori ja tasa-
uspyörästö ovat taka-akselilla eli 
kääntyvässä takarungossa. Sen ja 
edessä olevan muuttuvatilavuuk-
sisen moottorin välillä on sen vir-
tausta ohjaava reaktiotanko, joka 
reagoi ohjauskulmaan. Mekaani-
nen tasauspyörästö tasaa sisä- ja 
ulkokaarteen puoleisten pyörien 
nopeudet”, Rantanen selvitti. – Sa-
ma hydrauliikan pumppu tuot-
taa paineöljyn ajomoottorille ja 

leikkurille. Ammattimalleissa on 
erillishydrauliikka ajoon ja työ-
laitteisiin.

V2-malli maksaa 
veroineen 8 990 euroa 
ilman leikkuulaitetta. 
Niitä on tarjolla 94:n, 
103:n ja 112 sentin le-
veyksillä ja kaikki ovat 
kolmiteräisiä kombi-
malleja, joissa leik-
kuutapa voidaan va-
lita alle silppuavaksi 
tai taakse puhalta-
vaksi. Taaksepuhal-
lusta käytetään sil-
loin, kun ajonopeus 
on suuri tai ruoho 

päässyt ylipitkäk-
si. Hinnat vaihte-
levat 990:stä 1 590:

een euroon.  Kawasaki-moottorin 
teho on 11 kW (15 hv). 

Myöskään Rider 155:n hinta, 
5 990 euroa, ei sisällä leikkuulai-
tetta. Niiden valikoima hintoi-
neen on sama kuin edellä. 155:n 
moottorina on 11 kW:n Kohler 
Command.

Rider 13:n hinta leikkuulaittei-
neen on 5 790 euroa. Kombi-leik-
kurin leikkuuleveys on 94 sent-
tiä. Tämän mallin voimanlähtee-
nä on 9,2 kW:n (12,5 hv) Briggs & 
Stratton. - Kaikkien uutuusmal-
lien voimansiirtona on Kanzaki. 
Portaaton ajonopeus eteen on 0–9 
km/h, taakse 0-8 km/h.

Sängenpituuden säätö on 9-
portainen 40:stä 90:een milliin. 
Kannatinpyörien varassa kulke-
va leikkuulaite on keskeltä ni-
velöity, jolloin se seuraa parem-
min maan pinnanmuotoa. Leik-
kuulaitteen etukallistusta voidaan 
säätää, eli etukulma on alempana 
kuin takakulma. Jo 1–2 astetta 
lisää leikkuutehoa ja pienentää 
polttoaineenkulutusta. Säädettä-
vyyden ansiosta tehontarve ale-
nee 3-6 hevosvoimaa. Ridereiden 
leikkuulaite kääntyy ylös huolto-
asentoon. 

Puutarhatraktorityyppisten 
Husqvarna-ajoleikkureiden te-
hokkain malli on nyt muotoilul-
taan uusi GTH260 XP. Etunäky-
vyyttä on parannettu konepei-
ton alaspäin laskevalla muodolla. 
Sivulle puhaltavassa leikkurissa 
on kolme terää - terien käyttöä 
hallitaan sähköisellä kytkimellä. 
Leikkuukorkeuden säätövivussa 
on jousikevennys, jolloin vivulla 
ei kannatella koko leikkuulaitteen 
painoa. Vipu on istuimen vasem-
malla puolella. 

Leikkurin työleveys on 137 
senttiä ja sängenpituus säädettä-
vissä 26:sta 102:een milliin. Leik-
kaamattoman ympyrän läpimitta 
on 90 senttiä. Rengaskoko edessä 
on 16x6.5-8, takana 23x10.5-12.

Voimansiirto on hydrostaatti-
nen, ajonopeus eteen on 0–7,3, 
taakse 0–1,8 km/h. Moottorina on 
bensiinikäyttöinen Kohler Com-
mand V-Twin, jonka nimelliste-
hoksi ilmoitetaan 19,1 kW (26 
hv). Sen iskutilavuus on 725 kuu-
tiosenttiä. 

GTH260 XP:n verollinen hinta 
on 4 890 euroa. r

Uuden Husqvarna-puutarhatraktorin suunnittelun lähtökohtia olivat ergonomian 
ja suorituskyvyn parantaminen.

Uudet nelivetomallit on suunniteltu työskentelemään ahtaissa tiloissa, jolloin ne voivat 
korvata työnnettävän leikkurin. Peruskoneen leveys on 90 senttiä.
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Lukijakilpailumme
4 ja 5 voittajat:

Lukijakilpailu 4 (10.3.2006)
Koneviestin lukijakilpailussa 4/2006 äänestettiin
parhaimmaksi jutuksi:
Ilman päävirtakytkintä hienoinkin traktori voi olla
tikittävä pommi (s.82)
AEG BEST 12 -akkuporakoneen voitti
Jorma Ellonen Lappeenrannasta

Lukijakilpailu 5 (31.3.2006)
Koneviestin lukijakilpailussa 5/2006 äänestettiin
parhaimmaksi jutuksi:
KV kokeilee: Nostolaitekiinnitteiset polanteen
poistajat (s.64)
METABO WQ Euro -kulmahiomakoneen voitti
Timo Ruotsalainen Vuokatista.

Onnea voittajille! 
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Pertti Jalonen

Tiloille on hankittu rypsiöljypu-
ristimia, joiden tuottama öljy 
on ajateltu koneiden poltto-

aineeksi ja lämmitystarkoituksiin, 
puristejäte taas myydään rehukäyt-
töön, mikä on toiminnan liiketalou-
dellisen kannattavuuden avain. 

Tanskalainen Karby Smede& 
Maskinværkstad on kääntänyt aja-
tuksen päälaelleen ja kehittänyt sto-
kerikattilan, jota on ryyditetty ryp-
siöljypuristimella. Karby on pari-
kymmentä vuotta sitten perustet-
tu, lämmityskattiloita, stokereita ja 
pellettipolttimia valmistava pien-
yritys.

KSM Multistoker Hybren onkin 
todellinen poikkeus tavanomaisten 
stokerikattiloiden joukossa. Sen te-
kemä kylmäpuristettu öljy ei kui-
tenkaan mene kattilan polttoai-
neeksi, vaan se otetaan talteen, ja 
vain kiinteä, toki öljyä sisältävä, 
pelletin muotoon puristettu rouhe 
syötetään stokerin polttoaineeksi. 

Kankaanpääläinen Jussi Päivi-
ke uskoo tämän tuotteen menes-
tyvän Suomessa. Hän onkin pe-
rustanut kattiloiden maahantuon-
tiin KSM Lämpötekniikka-nimisen 
yritys hoitamaan KSM Multistoker 
-poltinkattiloiden markkinointia 
ja myyntiä. – Hän asennutti pu-
ristinkattilan itselleen maaliskuun 
alkupuolella, jolloin pakkanen oli 
vielä kireää, kylmimmillään 27 as-
tetta. 

”Tämän kattilan nimellisteho on 
35 kW, vaikka 20-kilowattinenkin 
olisi aivan hyvin riittänyt. Tähän-
astinen enimmäisteho on ollut 21,7 
kilowattia, sen jälkeen 17. Nollake-
leillä ja pikkupakkasilla keskiteho 
on ollut 11 kW:n vaiheilla.” 

Uuden kattilan tieltä lähti 15 
vuoden ikäinen, 60 kW:n stokeri-
kattila -yhdistelmä ja 1,5 kuution 
varaaja. ”Se kulutti haketta enim-
millään kuution päivässä; säiliö oli 
täytettävä aamuin illoin.” 

Varaajan tilalla kattilan kyljessä 

on 57 kW:n tehoinen levylämmön-
vaihdin. ”Nyt saa koko ajan olla kol-
me lämminvesihanaa auki eikä lap-
sia enää tarvitse kieltää valuttamasta 
vettä. Lämmönvaihdinten hintakin 
on tullut järkevälle tasolle.”

Liikennekäyttö
tuo kannattavuuden
Virallisissa tanskalaisissa tyyppikoe-
tuksissa KSM Multistoker-kattilan 
kokonaishyötysuhteeksi on puupel-
leteillä mitattu pienimmällä ja ni-

mellisteholla päälle 90 prosentin 
hyötysuhde (www.biomasse.teknolo-
gisk.dk/kedler/listen_soegning.asp).

”Rypsiä on saanut ostaa vähän al-
le 200 euron verottomaan tonnihin-
taan. Jos sillä pelkästään lämmittää, 
megawatin hinnaksi tulee 30 euroa. 
Mutta kun siitä puristetun öljyn 
laittaa auton tankkiin ja laskee sille 
polttoöljyn hinnan, polttoainekus-
tannus putoaa 10 euroon”, Päivike 
laskeskelee. – Hintaan pitää toki li-
sätä autokäytöstä maksettava polt-

toainevero.
Rypsistä puristettua öljyä on tois-

taiseksi sekoitettu Päivikkeen van-
hempien omakotitalon öljysäiliöön 
1:1:een eikä ongelmia ole havaittu. 
Lisäksi biodieselkäytön edellyttä-
mät  muutososat asennettavaksi iäk-
kään VW Caddy -pickupin mootto-
riin on tilattu. Kasviöljyn esteröintiä 
Päivike pitää ”mielialakysymykse-
nä”.  ”Ainakin toistaiseksi tehdään 
näin, katsotaan mitä tapahtuu”, hän 
naureskelee.

Rouhepelletit pesään,  
öljy talteen

Stokerikattilassa yhdysrakenteinen öljynpuristin

Tarkkaa 
ohjausta
”Kovimmilla pakkasilla rypsiä me-
ni 40 kiloa vuorokaudessa, nyt 
(kiirastorstai - PJ) samalla mää-
rällä pärjää kaksi. Puristimen säi-
liöön mahtuu rypsiä 80 kilon erä. 
40 kilosta lähtee pari kymmentä 
litraa öljyä. Kesäkäytöstä en osaa 
sanoa vielä mitään.” – Käyntihet-
keen mennessä öljyä oli saatu tal-
teen reilut 300 litraa. Puhdistettu 
öljy on tarkoitus varastoida 1 000 
litran säiliöön. Energiamittariin 
oli käyttöönotosta lähtien kertynyt 
noin 7 MWh lämpöä.

Päivikkeen kattila käy säätöyk-
sikköön asetettujen kattilavesi-
arvojen mukaan. Jäännöshappea 
mittaava lambda säätää palamisil-
mamäärää, polttoaineensyöttö ja 
puristimen moottorin käynti on 
tahdistettu tehontarpeeseen. Kaikki 
ohjauskeskukseen asetettavat sää-
döt ovat polttoainekohtaisia, ja jos 
käytetään jotain polttoaineseosta, 
ohjelmasta voidaan valita sekoitus-
suhteen mukainen säätö. Ulko- ja 
sisälämpötilaa haisteleva Ouman 
pelaa sekin kattilan säätöyksikön 
kanssa yhteen.

”Säätöjä piti jonkin aikaa hakea. 
Tehdasasetuksiin nähden syöttöä 
vähän lisättiin. Ensimmäisessä os-
tetussa rypsierässä oli seulonnasta 
huolimatta niin paljon roskaa, että 
se tukki puristimen. Seuraava erä 
on ollut hyvälaatuista eikä mitään 
häiriöitä ole ollut sen jälkeen. Polt-
toaineenkulutus on kohtuullisen 
pientä, joten tuhkaakin on tullut 
tosi vähän.”

Syöttöputken pintalämpötilaa 
tunnustelee kaksi anturia, ja mikä-
li lämpötila nousee yli asetusarvon, 
24 litran painevesisäiliö tyhjenee 
putkeen ja kattilaan. 

Polttimen palopää on vesijääh-
dytteinen. Ruuvi syöttää poltto-
aineen ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetulle, itse puhdis-
tuvalle arinalevylle. Palamisilma 
puhalletaan polttoainekerrokseen 
palopään molemmilta sivuilta. Sy-
tyttimenä on kuumailmapuhallin. 
Tuhka putoaa pesän tuhkatilaan, 
josta ruuvi siirtää sen tuhkalaatik-
koon. Konvektio-osa puhdistetaan 
käsin harjaamalla, mitä Päivike 

ei vielä ollut joutunut tekemään. 
Päivikkeen käyttämän kattilan ve-
roton hinta liitäntävalmiina on 
13 500 euroa.

Kattilassa voi polttaa puupell-
ettejä, tarvittaessa myös 60-sentti-
siä klapeja. Etuluukussa on paikka 
öljypolttimelle, kattilassa 6 kW:n 
sähkövastukselle. Pesässä voi polt-
taa myös erilaisia roskia.

Täyttö 
keskusimurilla
Päivike käyttää rypsinsiementen 
siirtoon yksimoottorista keskuspö-
lynimuria. 

”Spiraaliruuvi siihen piti alun 
perin tulla. Haeskellessani tuhkai-
muria sain selville, että keskusimu-
ria käytetään muoviteollisuudessa 
rakeisen raaka-aineen siirtoon. Ar-
velin sen soveltuvan tähänkin tar-
koitukseen, pelleteille ei yksimoot-
torisen teho ehkä riitä, mutta pu-
ristimen säiliön päällä ei olisi ollut 
tilaa korkeammalle kolmimoottori-
selle yksikölle.” 

”Nyt keskusimuria joutuu vie-
lä siirtämään, kun polttoaine siir-
retään välisäiliöön traktorin etu-
kuormaimesta. Puristimen säiliön 
päällä ollessaan imuri ottaa sitten 
automaattisesti polttoainetta väli-
säiliöstä. Välisäiliö on tarpeen, siinä 
rypsi ehtii hiukan lämmetä.”

Imuletkun päällysvaippana on 
väljä putki, jonka kautta korvaus-
ilma tulee, kun imukärsä lykätään 
rypsiin. Puristinsäiliön pinnanvahti 
avaa ja sulkee imurin käynnistävää 
ja sammuttavaa pohjaläppää: säi-
liön täyttyessä läppä menee kiinni 
ja tyhjentyessä alarajaa läppä avau-
tuu imurin samalla käynnistyes-
sä. Imurin sisävaippa on kartion 
muotoinen.  Siirtomatkaa on muu-
tama metri. 

Päivikkeen tarkoituksena on ra-
kentaa polttoaineelle muutaman 
kuution vetoinen säiliö, johon täyt-
töautomatiikka sovitetaan. 

Tällaisen automatiikan kolmi-
moottorisellakin keskusimurilla 
luulisi olevan selvästi edullisempi 
kuin keskieurooppalaisten pelletti-
poltinvalmistajien tarjoamat täyt-
töimurit. Keskusimurivalmistajia 
löytyy Suomesta, myös huolto- ja 
varaosapalvelu on olemassa.

Kattila mahtuu kapeastakin ovesta. Toinen paisuntasäiliöistä on varalla takatulen sammutukseen, levylämmönvaihdin 
jää piiloon meno- ja paluuputkien taakse. Öljy valuu puristimelta muoviämpäriin, joka tyhjennetään öljyn puhdistamisen 
jälkeen varastosäiliöön. Puristimella on erillinen ohjauskeskus, joka on samalla muiden laitteiden sähkökeskus, joten yksi 
sähköliitäntä riittää. Puristimen toiminta mukautetaan tehontarpeeseen. Puristimen takana näkyy sytykseen käytettävä 
kuumailmapuhallin. Arinahydrauliikka saa käyttövoimansa syöttöruuvin moottorilta. Arinaliikkeen taajuus valitaan te-
hontarpeen mukaan.

Tässä vaiheessa keskusimuri ei ole kiinteästi polttoainesäiliön päällä, koska 
sitä tarvitaan siirtämään rypsiä etukuormaimen kauhasta välisäiliöön. Korkeus 
riitti vain yksimoottoriselle imurille. Säiliön pintavahti ohjaa imurin pohjaläpän 
toimintaa.

Sytytys on kesken, minkä näkee korkeasta happimäärästä. Palamiseen ja polt-
toaineeseen liittyvät säätöarvot asetetaan ohjausyksikköön.
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Useita 
säästökeinoja
Karbyn kattilavalikoimassa on ko-
koluokassaan neljä eri mallia käy-
tettävän polttoaineen ja automaati-
otason mukaan. Hybren-malliston 
tehokkain on 125 kW, muista sarja-
valmisteisista kattiloista tehokkain 
on 360 kW:n yksikkö. Tilauksesta 
saa 800 kW:n kattilan. 

 ”Isommassa lämmityskohteessa 
Hybrenejä voi laittaa kaksi rinnan, 
jolloin kesäkäyttöön jää yksi, ja se 
toimii hyvällä hyötysuhteella vielä 
20 kW:n teholla.” 

”Toisena mahdollisuutena, vaik-
kapa broilerihallien tai kasvihuo-
neiden lämmityksessä voisi olla 
se, että esimerkiksi vain yhtä hal-
lia lämmitettäisiin rypsikakuilla 
ja käytettäisiin kasviöljy muiden 
hallien öljykattiloissa, jolloin koh-
tuullisen pienellä investoinnilla oli-
si mahdollisuus leikata tuntuvasti 
lämmityskustannuksia. Yhtä lailla 
se voisi sopia viljatiloille, jotka voi-
sivat käyttää öljyn kuivurissaan. Öl-

jy säilyy käyttökelpoisena avoimes-
sakin astiassa kuusi kuukautta.”

Päivike sanoo tähän mennessä 
myyneensä kaikkiaan kuusi katti-
laa, joista kaksi on 125 kW:n, kak-
si 100: n ja muut 30:n ja 50 kW:n 
laitteita.

Päivike on myös toisen polven 
lämpöyrittäjä myyden lämpöä noin 
kuuden kilometrin päässä sijaitse-
vaan vanhainkotiin. Hän toteutti 
vuonna 2001 sinne 400 kW:n katti-
lainvestoinnin. Isä aloitti toiminnan 
ensimmäisten joukossa Suomessa. 
Hänen lämmityskohteenaan oli li-
keinen Hopun kyläkoulu. Vanhain-
kodin kattilassa on poltettu tänä 
talvena 270 tonnia markkinakelvo-
tonta kauraa hakkeen seassa. r

Imuputken päälle on sovitettu reilun metrin pituinen, väljä muoviputki, jolloin 
korvausilma tulee ulkovaipan kautta.

Suomen Pellettienergiayhdistys ry 
ja Motiva Oy ovat käynnistäneet 
pellettien energiakäyttöön liitty-
vän puhelinpalvelun. Pellettipuhe-
lin palvelee ja neuvoo pellettiläm-
mityksestä kiinnostuneita. Asian-
tuntijana on MMM Reine Piippo 
ja puhelinnumero on 0405 111 001. 
Puheluista veloitetaan vain operaat-
torikohtainen puhelumaksu.

Suomalaisissa pientaloissa on 
nykyään noin 4 500 pellettiläm-
mitysjärjestelmää. Pellettialan toi-
mijoiden ja Motivan yhdessä to-
teuttama Pelletti Road Map visioi 
alan tavoitteiksi vuodelle 2010, että 
30 prosenttiin uusista pientaloista 
asennetaan pellettilämmitys ja että 
23 000 vanhan pientalon lämmi-
tysjärjestelmä on muutettu pellet-
tilämmitykseksi. Lisäksi pellettien 

käyttö olisi lisääntynyt nykyisestä 
noin 80 000 tonnista lähes 400 000 
tonniin ja niiden tuotanto Suomes-
sa yltäisi 500 000 tonniin.

Alan yhteisenä tavoitteena on, et-
tä Suomi on vuonna 2010 merkit-
tävä pellettien tuottaja, käyttäjä ja 
teknologiaosaaja. Pellettien kilpai-
lueduiksi ala näkee muun muassa 
pelleteillä tuotetun lämmön edul-
lisuuden ja pellettien käytön help-
pouden. Lisäksi pelletit ovat koti-
maisia eikä niiden käyttö lisää hii-
lidioksidipäästöjä. Pellettien käyttö 
parantaa työllisyyttä ja vähentää 
riippuvuutta öljystä.

Kokemukset muiden maiden 
markkinoiden kehityksestä osoit-
tavat, että pellettien käytön lisä-
ys useilla kymmenillä prosenteilla 
vuodessa on pikemminkin sääntö 

kuin poikkeus. Mutta ilman alan 
yhteisiä ponnisteluja kehitys oli-
si hidasta. 

Edistääkseen pellettien käyttöä 
ovat Suomen Pellettienergiayhdis-
tys ry ja Motiva Oy ryhtyneet käy-
tännön toimiin. Ne ovat käynnis-
täneet pellettien käyttöön liitty-
vän puhelinpalvelun. Palvelu liittyy 
kauppa- ja teollisuusministeriön 
rahoittamaan toimintaan bioener-
gian käytön edistämiseksi.

Pellettipuhelin on osa Motivan 
laajempaa työtä pellettien käytön 
edistämiseksi. Motiva pyrkii pa-
rantamaan pellettilaitteistojen ja -
palvelujen saatavuutta ja laatua, 
jotta pellettilämmityksen hankinta 
olisi yhtä helppoa kuin niin sanot-
tujen perinteisten lämmitysjärjes-
telmien.

Mistä pellettejä saa ja minkä-
laisia laitteita pellettilämmitykseen 
tarvitaan? Minkälaisiin kiinteistöi-
hin pellettilämmitys soveltuu? Voi-
ko vanhaan kattilaan asentaa pel-
lettipolttimen? Mitä ratkaisuja pel-
lettien varastointiin on kehitetty? 
Voiko tavallisessa tulipesässä käyt-
tää pellettejä? Minkälaista tukea 
pienkiinteistön omistaja voi saa-
da pellettijärjestelmän hankintaan? 
Puhelinpalvelussa vastataan näihin 
ja muihin pellettejä koskeviin ky-
symyksiin.

Palvelu on avoinna arkisin klo 
9–15 toukokuun 12. päivään asti ja 
toukokuun puolivälistä alkaen maa-
nantaisin ja torstaisin klo 8–10.

Lisätietoja:  www.pellettienergia.
fi, www.motiva.fi

Pellettineuvontaa puhelimitse


