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Hannu Niskanen

On virkistävää käydä näyt-
telyssä, joka ei ole aivan 
mahdottoman suuri eikä 

ihan loppuun asti liipattu näytte-
lyteknisin kikkailuin. Ja kyseessä 
on ihan oikea maatalousnäyttely, 
jonka avajaispäivänä paikalla oli 
lehmikarjan arviointi. Muina päi-
vinä nähtävänä oli sekä maatalous-
koneita että Turkin monipuolisen 
maataloustuotannon tarvitsemia 
laitteita pakkaukseen sekä maata-
loustuotteita ja kasvinjalostuksen 
uusimpia ihmeitä.

Nimensä näyttely on saanut kah-
desta asiasta, Bursan kaupungista 
ja turkin kielen maataloutta tar-
koittavasta sanasta tarim. Bursa 
on vanha kaupunki Aasian puo-
lella, noin puolen tunnin ajomat-
kan päässä Marmaramerestä. Tämä 
oli ottomaanien pääkaupunki, kun 
he suunnittelivat Konstantinopo-
lin valtausta. Sehän tapahtui vuon-
na 1453, ja Konstantinopolista tuli 
Turkin pääkaupunki, ja nimi vaihtui 
Istanbuliksi.

  Silti Bursa on eräs Turkin tär-
keimmistä kaupungeista, siellä on 
noin miljoona asukasta ja monipuo-
lista teollisuutta. Ympäröivä maa-
seutu on erikoistunut vihannesten 
ja hedelmien tuotantoon. Alueella 

käytetään enimmäkseen kapeita he-
delmätarhatraktoreita, mutta näyt-
tely on sen verran kiinnostava, että 
eri puolilta Turkkia tullaan katso-
maan näyttelyssä esillä olevia isom-

piakin koneita.
  BURTARIM pidetään joka vuosi 

syyskuun lopulla. Se päättää Turkin 
varsin monipuolisen näyttelytarjon-
nan siltä vuodelta; seuraava näytte-

ly oli Konyassa seuraavan vuoden 
huhtikuussa. Ilmeisesti näyttelyku-
lut eivät ole vielä karanneet käsistä, 
koska näyttelyitä on kuin Suomessa 
1960-luvulla. 

  Tapahtumapaikkana oli Bursan 
messuhalli, johon oli parin lisätel-
tan avulla loihdittu kaksi hehtaaria 
sisätilaa. Ulkona oli hehtaarin ver-
ran konekenttää sekä karjan esitte-
lykatos. Näytteilleasettajia oli 366, ja 
näyttelyyn tutustui 28.9–2.10. väli-
senä aikana yhteensä 70 000 mes-
suvierasta.

  Näyttelyssä oli reipas meininki. 
Hallin sisällä käynnisteltiin trakto-
reita vähän väliä ja annettiin työ-
näytöksiä vaikkapa nostaen ja laski-
en äkeitä kuljetusasennosta työasen-
toon tai pannen noukinvaunu rous-
kuttamaan. Minkäänlaisia aitoja ei 
ollut näyttelyvieraiden suojana. Pa-
kokaasuista ei ollut väliä ja tupa-
kointi sisätiloissa oli runsasta. Muu-
taman ison osaston välillä kilpailtiin 

Maatalousnäyttely 
turkkilaiseen tapaan

BURTARIM  2005

BURTARIMissa on vanhanaikaisen maatalousnäyttelyn tuntua.

Ulko-osastolta löytyi Uzel-puimuri U-SP 3065 XS, joka lähemmän tarkastelun jälkeen osoittautui Sampoksi.
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siitä, kumpi soittaa turkkilaista po-
puläärimusiikkia kovempaa. 

  Toisaalta missään ei näkynyt 
humalaisia, joita hortoilee niinkin 
kunnioitetussa näyttelyssä kuin SI-
MAssa. Tuleekin mieleen, että kai-
kenlainen järjestyksenpito ja tur-
vajärjestely lisäävät näyttelykustan-
nuksia ja latistavat näyttelyn fiilin-
kiä. Näin voisi ajatukset tiivistää 
tutustuttuaan kaksi ja puoli päivää 
näihin Bursan kinkereihin.

Monipuolinen   
maataloustuotanto 
Turkki on mielenkiintoinen maa. 
Sen pinta-ala on noin kaksi kertaa 
Suomen pinta-ala, mutta asukaslu-
ku on sentään 66 miljoonaa. Maan 
viljelty pinta-ala on 29 miljoonaa 
hehtaaria, josta suurimman osan 
vievät pientilat. Tilojen lukumäärä 
on noin neljä miljoonaa ja ne ovat 
kooltaan keskimäärin alle viisi heh-
taaria. Yli 20 ha:n tilojen osuus on 
vain viisi prosenttia. Pientilavaltai-
suutta ylläpitää paikallinen perin-
tölaki, joka johtaa tilojen pilkkomi-
seen. Toisaalta hallitus haluaa pitää 
ihmisiä maalla, ettei muuttovirta 
suuntautuisi esimerkiksi kaootti-
seen Istanbuliin, missä on tätä ny-
kyä 11 miljoonaa asukasta.

  Turkin maatalous tuottaa laajan 
valikoiman elintarvikkeita viljasta 
hedelmiin ja tupakasta  puuvillaan. 

Turkki onkin maailman kymme-
nen suurimman maataloustuottei-
den nettoviejän joukossa. Maata-
louden mekanisointi alkoi 1950-lu-
vulla. Seuraavalla vuosikymmenel-
lä maahan syntyi paikallista trak-
torinvalmistusta. MF:n lisenssillä 
valmistaa traktoreita edelleen yk-
sityinen firma Uzel. Fiatin omista-
ma New Holland Trakmak Traktor 
valmistaa puolestaan CNH:n trak-
toreita. Nämä kaksi ovat valmis-
taneet yli 90 % maan traktoreista. 
Maassa oli myös kaksi näivettyvää 

valtionyhtiötä TZDK, joka toimi 
Steyrin lisenssillä ja Tümosan Fia-
tin lisenssillä. Yksityistämisproses-
sissa Steyristä tuli Basak. Tümosan 
on yksityistämisen jälkeenkin edel-
leen Tümosan. 

  Maahantuodut traktorit ovat 
sijoittuneet etupäässä yli 100 hv:n 
teholuokkaan, jota paikallinen teol-
lisuus ei vielä valmista.

  Turkin traktorimarkkinat ovat 
kappalemääräisesti maailman suu-
rimpia, keskimäärin 25 000 kap-
paletta vuodessa. Tosin maan talo-

usvaikeudet pudottivat kokonais-
myynnin vuonna 2002 alle 10 000 
kappaleen, mutta vuonna 2003 
myytiin jo 17 000 traktoria ja tä-
män vuoden myynniksi ennuste-
taan 25 000 kappaletta.

  Kilpailutilanne on muuttunut 
selvästi. Eri puolilla maata viritel-
lään uutta traktorinvalmistusta ja 
tuontikoneita on yhä enemmän 
tarjolla. Perinteisesti tuontikoneis-
ta on pärjännyt ainoastaan Same, 
mutta Bursan näyttelyssä esiteltiin 
aivan uusia merkkejä Turkin mark-

Heman maatalouskoneiden myyntiyhtiön nimi on Hattat Tarim. Valtrat oli varustettu Pöttingerin työkonein.

New Hollandilla on vahva asema alle 80 hv:n traktoreissa, joita on valtaosa 
Turkissa myytävistä traktoreista. Sarja 56 on edelleen valmistuksessa.

Uzelin valmistama MF 266 G. Tämä on melko aito Massikka, vaihteisto on 
300-sarjan tapainen 12+4R. Moottorina on varsin uusi Perkinsin 3,3 litran 
kolmonen ahdettuna, 65 hv/2200 r/min.

Erkunt käyttää Perkinsin 3,3 litran kolmosta 1103 koko mallistossaan, joka 
kattaa 58-75 hv. Vaihteisto on tuotu Itävallasta ZF-Steyriltä ja siinä on 16+8R 
nopeutta. Erkuntilla on yhteistyötä Lindnerin kanssa. Huomattava on myös 
"värilinja", johon kuuluu kuusi väriä.

Basak perustuu vanhaan Steyrin lisenssiin. Moottoritehoja on kaksi, vanha 
Steyrin kolmonen DW 308 kehittää 50 hv ja nelonen DW 408 70 hv. Tästä on 
myös nelivetoversio. Nopeuksia on 16+8R.

kinoille: ne olivat Kioti, Landini ja 
McCormick.

Perinteiset valmistajat
Uzel on MF:n lisenssivalmistaja, 
mutta sen mallisto on karannut 
melko kauas MF:n "virallisesta" 
mallistosta. Mukana on 200-sar-
jan koneita sekä 3. -sarjan koneita, 
joiden seassa on Deutz-moottoril-
la varustettuja Massikoita. Uzel on 
ottanut edustukseensa Sampo-pui-
murit, joita myydään Uzel-merkil-
lä yhtiön punaharmaissa väreissä. 
Uzelin tuotanto on luokkaa 10 000 

kappaletta vuodessa, osa menee 
vientiin MF:n kautta.

  CNH:n operaatiot perustuvat 
Fiatin aikaisempiin omiin trakto-
ritoimiin Turkissa. Valmistava teh-
das sijaitsee Ankaran ympäristössä. 
Nykyään CNH-ryhmä omistaa New 
Holland Trakmakin sataprosent-
tisesti ja se on tärkeä strateginen 
yksikkö CNH:n alle sataheppais-
ten, ja etenkin edullisten traktorien 
luokkaan. Verrattuna muihin maan 
traktorinvalmistajiin etu on se, että 
paikalliset omistajat eivät voi mi-
tenkään vaikuttaa toimintaan, ku-
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manialaisia Universal-traktoreita 
ja kehittänyt niitä varten jälleen-
myyjäverkostoa. Heman markki-
noimat Valtrat tulevat tehollisesti ja 
laadullisesti selvästi korkeampaan 
segmenttiin, eivätkä siten kilpaile 
näiden kanssa. Valtran traktorei-
ta on toimitettu aikaisemminkin 
Turkkiin pieniä määriä paikallisen 
Claasin maahantuojan Mega AS:n 
kautta, mutta yhteistyön paikalli-
sen suuryrityksen kanssa uskotaan 
parantavan markkinointimahdol-

lisuuksia. Hema on myös toimi-
nut Pöttingerin maatalouskoneiden 
maahantuojana parisen vuotta. 

  Uusi kokoonpanotehdas vihit-
täneen vuodenvaihteessa. Se tulee 
valmistamaan malleja A75-95. Tä-
mä ei kuitenkaan vähennä trakto-
rivientiä Suomesta Turkkiin, koska 
markkinointiverkoston vahvistu-
essa luotetaan sellaisiin merkkei-
hin, joilla on vahvaa tuotannollista 
toimintaa Turkin maaperällä. Siksi 
Valtran yli sataheppaisilla koneilla 

on hyvät näkymät "sukulaismaas-
sa"; turkkilaiset nimittäin uskovat 
edelleenkin myyttiin, että suoma-
laiset ja turkkilaiset ovat sukulais-
kansoja.

Kahden kerroksen  
väkeä
Aikaisemmin tuli todetuksi, että 
Turkki on pientilavaltainen maa. 
Nämä luonnollisesti käyttävät kone-
kantaa, joissa on  korkeintaan yksi 
ulkopuolinen työsylinteri, ja jotka 
olivat Suomessa tavallista 60-luvun 
lopulla. Kaksi kolmasosaa uusista 
traktoreista myydään alle 70 hv:n 
luokassa. 

  Toisaalta maassa on suurtilo-
ja, ja niitä syntyy koko ajan lisää. 
Etenkin maidontuotanto houkut-
telee kehittämään muutaman sadan 
hehtaarin tiloja. Nämä ovat valmii-
ta ostamaan parasta eurooppalais-
ta tekniikkaa, kunhan paikallinen 
edustaja on luotettava. Esimerk-
kejä voisi antaa kaksi. Uzel (MF) 
on tehnyt sopimuksen Kvernelan-
din kanssa koko yhtiön tuotteiden 
edustuksesta Turkissa. Koska nor-
jalaisilla ei ole puimuria, se laina-
taan Porista. 

  Toisena esimerkkinä on He-
ma. Se oli liittänyt isojen Valtrojen 
mukaan Pöttingerin työkonelin-
jan, mikä tuntuu pelaavan hyvin, 
vain puimuri puuttuu. On häm-
mästyttävää, että New Hollandin 
sisäosastolla ei ollut yhtäkään oman 
konsernin työkonetta; ainoa firman 
työkone ulko-osastolla oli Kuhnin 
ruokintavaunu.

  Turkin oma työkoneteollisuus 
on varsin vahvaa vanhoillisessa 
mielessä. Löytyy toinen toistaan jä-
reämpää auraa tai subsoileria. Löy-
tyy suurin piirtein Hankkijan aika-
naan myymää Varsta-silppuria. Tuli 
lähes kyynel silmään, kun näin Vi-
conin pyöröharavan uudelleensyn-
tymisen. Ainoastaan heinähännän 
kopio puuttui.

  Varaosapuolella on niin pal-
jon luovuutta, että yleisiin trakto-
rimerkkeihin tulee aina löytymään 
kolmen tason varaosia, alkuperäi-
siä, alkuperäistä vastaavia ja näkö-
iskopioita.

  Tehkää ihmeessä jonkun kerran 
matka tällaiseen lunkiin, mutta an-
toisaan näyttelyyn! r

ten muiden turkkilaisten traktorin-
valmistajien kohdalla tapahtuu.

  Tümosan oli valtionyhtiö, joka 
oli niin ikään ostanut Fiatin lisenssin 
lähinnä malliin 780 vuodelta 1975. 
Valtionyhtiöt eivät pärjänneet yksi-
tyisille ja niinpä Tümosan yksityis-
tettiin pari vuotta sitten. Tuote on 
melko perinteisen näköinen. Yhti-
ön johto kertoi auliisti, että ensim-
mäinen toimenpide on muuttaa ul-
konäkö moderniksi. Uudessa ulko-
muodossa on nähtävissä hyvin vii-
me vuosien yleiset muotoilutrendit. 
Tümosan valmistaa edelleen Fiat-
pohjaisia moottoreita, mutta kehit-
tää niitä edelleen Euro 2 -tasoon ja 
mahdollisesti kolmoseenkin alan ar-
vostetun moottorikonsulttitoimis-
ton, itävaltalaisen AVL:n kanssa.

  TZDK, eli Steyr, yksityistettiin 
niin ikään. Uusi omistaja ei voinut 
käyttää nimeä Steyr ja brändiksi 
tuli Basak. Tuotteet ovat yksi yh-
teen 70-luvun Steyrin traktoreiden 
näköisiä. Arvioidaan, että sekä Tü-
mosanin että Basakin vuosituotan-
to on 1000–2000 kappaleen haaru-
kassa. Se ei ole paljon, kun Uzel ja 
Trakmak tekevät yli 10 000 kappa-
letta vuodessa.

Uudet yrittäjät
Kun traktoreiden menekki on 
25 000 kappaletta vuodessa ja val-
tion omistus herpaantunut, syn-
tyy tunkua markkinoille. Eräs uusi 
yrittäjä on sikäläinen iso valimo-
yhtiö Erkunt, joka on aloittanut 
Erkunt-merkkisten traktorien val-

mistuksen käyttäen Itävallassa val-
mistettua ZF-Steyrin voimansiirtoa 
ja Perkins-moottoria. Liikeidea pe-
rustuu yhteistyöhön itävaltalaisen 
pienehkön mutta sitkeän Lindnerin 
kanssa. Erkunt toimittaa Lindne-
rille koneistettuja valuja. Erkuntin 

osaston suurin traktori oli Lind-
neriltä. Yhtiöt ostanevat kimpassa 
ZF-Steyrin päivitettyjä voimansiir-
toja.  Paikallinen Basak väsää sa-
mantapaisia laatikoita vanhalla li-
senssillä. Erkunt on muuten toinen 
tehtailija, joka on ottanut värilin-

jan käyttöön; värejä on kuusi: pu-
nainen, keltainen, sininen, oranssi, 
vihreä ja okra. Erkuntin mahdolli-
seksi valmistusmääräksi veikataan 
tuhatta konetta.

  Hema Endüstri AS, josta ker-
rotaan kohta enemmän, liittyi pe-
liin muutama vuosi sitten aloit-
tamalla romanialaisten Universal-
traktoreiden kokoonpanon Turkin 
Euroopan puoleisessa osassa lisä-
ten luonnollisesti kokoonpanossa 
mahdollisimman paljon turkkilaisia 
komponentteja. Heman Universal-
tuotanto on vaihdellut 1500–2000 
kappaleen välillä. Kantavana ideana 
oli, että saatiin markkinoille varsin 
edullinen 45–65 hv:n mallisto mu-
kaan lukien hedelmätarhamallit ja 
luonnollisesti nelivedot; ohjaamos-
ta ei ollut niin väliä.  

Valtra Turkissa
Turkki oli Valmet-traktorien ensim-
mäinen vientimaa; vuosina 1955–
56 Turkkiin toimitettiin sata "Piik-
kilangankiristäjää". Sitten tuli liki 
40 vuoden luova tauko, mutta 90-
luvun puolivälissä vienti käynnistyi 
uudestaan. Uutta vauhtia myynnille 
antoi yhteistyösopimus turkkilai-
sen Hema Endüstri AS:n kanssa. 
Yhteistyö alkoi kesällä 2003 solmi-
tulla myyntisopimuksella ja jatkui 
syksyllä 2003 allekirjoitetulla sopi-
muksella A-sarjan lisenssivalmis-
tuksesta Turkissa.

  Hema on Turkin johtavia kom-
ponentinvalmistajia. Valikoimaan 
kuuluu mm. ohjausvaihteita TRW: n 
ja ZF:n lisensseillä, jarrulaitteita 
saksalaisen Conti-Tevesin lisens-
sillä sekä hydrauliikkaa ja voiman-
siirron osia Turkin ajoneuvo- ja 
maatalouskoneteollisuudelle. Pää-
asiakkaita ovat Ford, Fiat, Renault, 
CAT-Perkins Engines, Iveco, Deere, 
DBH_Textron, MAN ja Mercedes. 
Tuotannon arvosta 60 % menee 
suoraan vientiin. Yhtiö on perustet-
tu vuonna 1973 ja sen palvelukses-
sa pari tuhatta henkilöä. Liikevaih-
to on 150 miljoonaa euroa. Teh-
taat sijaitsevat Cerkezköyssä Turkin 
Euroopan puoleisessa osassa, noin 
90 km:n päässä Istanbulista.

  Hema on sitoutunut maata-
louskonekauppaan, koska se on 
koonnut vuodesta 2001 saakka ro-

Tümosan perustuu 70-luvun Fiat 780:n tekniikkaan. Sarjatuotannossa on 
edelleen sen näköismalli, mutta näyttelyssä esiteltiin uusi muotoilu, johon on 
ympätty nykyajan muotoilutrendit.

Perustyökoneet, kuten aurat, on tehty paikallisesti rautaa säästämättä.

Vicon-tyyppinen pyöröharava löytyi ihan uutena. Tämä nostatti nostalgiaa.

Özender-heinäkonevalmistaja ei saanut turkkilaista pariskuntaa kiinnostumaan 
tuotteistaan.

Näyttelyssä oli esillä runsaasti maataloustuotteita ja näytteitä siitä, mitä kasvinjalostuksella saadaan aikaan.
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Heikki Härkönen

Euroopan maatalouskoneval-
mistajien toimialajärjestö 
CEMA piti vuosikokouksensa 

kuluvan kuun 8-9. päivinä Jyväs-
kylässä. Paikalla oli reilut 40 alan 
toimijaa. 

Kokouksessa AGCOn varatoi-
mitusjohtajan ja Valtran toimi-
tusjohtaja Matti Ruotsalan valit-
tiin toistamiseen järjestön toimi-
tusjohtajaksi. 

Ruotsalan puheenjohtajakau-
della järjestön on tarkoitus pro-
filoitua entistä tehokkaammaksi 
maatalouskoneteollisuuden vai-
kuttajaksi EU:n eri instituutioissa. 
Asian edistämiseksi järjestö pe-
rustaa toimiston Brysseliin.

Tällä hetkellä järjestön pää-
huolenaihe on traktoridirektiivin 
tulevaisuus. Tähän asti direktii-
vi on toiminut tyydyttävästi har-
monisoiden traktoreita koskevia 
teknisiä määräyksiä. EU:n komis-
sio on kuitenkin yhdistämässä 
traktori- ja konedirektiivejä. Jos 
näin tapahtuu, niin CEMAn mu-
kaan seurauksena on rinnakkais-
ten määräysten ja kansallisten tul-
kintojen lisääntymien eli juuri se, 
josta direktiiveillä alun perin py-
rittiin eroon.

Hyvä viime vuosi
CEMAN mukaan viime vuosi oli 
maatalouskoneteollisuudelle ta-
loudellisesti hyvä. Eurooppalais-
ten konevalmistajien liikevaihto 
kasvoi neljällä prosentilla 16 mil-
jardiin euroon hyvin sujuneen 
viennin ansiosta. Sisämarkkinoilla 
myynti jäi suunnilleen edellisvuo-
den tasolle.

Länsi-Euroopan traktorimyynti 
laski seitsemällä prosentilla. Myy-
tyjen traktoreiden  yksikköhinta 
oli kuitenkin korkeampi, joten 
myynnin kokonaisarvo säilyi en-
tisellä tasolla.

Kuluvan vuoden maatalousko-
nemyynnin arvo joko säilyy enti-
sellään tai laskee hieman. Trakto-
rimarkkinoilla jatkuu laskusuun-
taus.

Jatkossa koneiden kappalemää-
räistä myynnin laskua kompensoi 
edelleen niiden koon ja työtehon 
kasvu. Entinen pinta-ala hoide-
taan harvemmilla koneilla.

EU:n maataloudessa muutokset 
jatkuvat. Biopolttoaineiden käy-
tön lisääntymien tarjoaa kuiten-
kin viljelijöille uuden tulolähteen 
ja biopolttoaineiden käyttö li-
sääntyy myös maataloudessa.

Koneteollisuus  
EU-lobbariksi

Heikki Härkönen

AGCO järjestelee Suomen toi-
mintojaan siirtämällä Fendtin 
maahantuonnin ja myynnin 

Valtralle. Yrittäjien Maatalous jat-
kaa Valtran rinnalla Fendtin edus-
tusta lyhyen ylimenokauden ajan.

Tavoitteena on nostaa Fendtin 
ensi vuoden myynti 50-60 kappa-
leeseen. Viime vuonna rekisteröi-
tiin 15 Fendtiä, niistä osa oli tuo-
tu maahan käytettynä, tänä vuon-
na on tapahtunut kuusi rekiste-
röintiä.

Suomen markkinoinnissa kes-
kitytään Fendtin suurimpiin mal-
leihin, merkkejä ei aseteta kilpai-
lutilanteeseen vaan täydentämään 
toisiaan. Jatkossa tosin tarjontaa 
saatetaan täydentää hyvin kunnal-
listeknisiin tehtäviin soveltuvalla 

Fendt 200 -mallistolla. Tarkoitus 
on tavoittaa traktorin ostajien jou-
kosta ne, jotka todella tarvitsevat 
Fendt-ominaisuuksia ja kasvattaa 
näin asiakaskuntaa nykyisestä.

Valtran S-sarjan valmistus jat-

kuu rajoitettuna markkina-alueil-
le, joilla se on saavuttanut jalan-
sijaa. Jatkossakin koko konsernin 
tuotekehitysyhteistyöllä tullaan 
varmistamaan se, että Valtra-mal-
listoonkin sisältyy 300-hevosvoi-

mainen malli.
Alkuvaiheessa myyntiponniste-

lut suunnataan Fendtin perinteisil-
le menestysalueille Etelä-Suomeen 
ja länsirannikolle. Myynti tapah-
tuu Valtran nykyisistä toimipai-
koista jo olemassa olevan henkilö-
kunnan voimin. Myyjäkoulutusta 
ollaan aloittamassa.

Myynnissä toimintatapaa vie-
dään mahdollisimman pitkälle 
asiakastilausjärjestelmän suuntaan. 
Sellaiset työlaite- ja varusteasen-
nukset, joihin tehtaalla ei ole val-
miuksia tehdään meillä maahan-
tuonnin yhteydessä. 

Varaosahuolto ja tuotetukiasiat 
hoidetaan Suolahden kautta. Huol-
tosopimuksia on valmiina kaksi ja 
lisää ollaan solmimassa.

Fendtin myynti Valtralle
Uutispöytä

Agcolle yhteisyritys myös Venäjälle

Agco-yhtymä ilmoittaa pe-
rustavansa Venäjälle uuden 
yhteisyrityksen. Agco SM 

Group, jonka omistajat ovat Ag-
co-yhtymä ja SM Group, tulee 
vastaamaan Fendtin ja Valtran 
jakelusta koko Venäjän ja Ka-
zakstanin alueella. Agcon omis-
tusosuus uudessa yhtiössä on 51 
prosenttia.  

Agcon pääjohtaja Martin 
Richenhagen pitää yhteisyrityk-
sen perustamista merkittävänä 
askelena Agcon kasvustrategian 
käytäntöönpanossa. ”Olemme va-
kuuttuneita siitä, että näiden kah-
den merkin yhdistelmä takaa me-
nestyksekkään liiketoiminnan, jo-
ka kasvattaa osaltaan myös osak-
keiden arvoa."  

SM Groupilla on merkittävä 
maatalousalan kokemus ja tunte-
mus alueella, jossa se on toiminut 

liki kymmenen vuotta paikallisen 
maatalouskonekaupan jälleen-
myyntiorganisaatioiden rakenta-
mis- ja rahoitustoiminnassa. Yh-
tiö omisti myös aikoinaan Kras-
nojarskissa sijaitsevan, Venäjän 
toiseksi suurimman Jenisei-pui-
muritehtaan, jota se oli moderni-
soimassa. Yhtiö oli perustamassa 
myös Agromash Agricultural Ma-
chinerya, 

SM Groupin pääjohtaja Oleg 
Kirilovin mukaan Agco SM Grou-
pin perustaminen tarjoaa hyvät 
edellytykset Fendtin ja Valtran 
myynnin ja huollon kehittämiseen 
Venäjällä ja Kazakstanissa. ”Siinä 
yhdistyvät maailmanlaajuisen Ag-
co-yhtymän asiantuntemus ja voi-
mavarat sekä SM Groupin paikal-
listen olojen tuntemus ja resurssit. 
Uudella yhtiöllä on kunnianhi-
moisia suunnitelmia, ja tulemme 

osaltamme antamaan vahvan pa-
noksen Agcon strategisen kehityk-
sen hyväksi tällä alueella."  

Agco SM Group keskittyy 
Fendt-puimureiden, yli 150 he-
vosvoiman Valtra- ja Fendt-trak-
toreiden sekä muiden Agco-yhty-
män maanmuokkaus- ja kylvö-
koneiden myyntiin alueilla, joilla 
on odotettavissa suurin kasvupo-
tentiaali. 

Agcon Euroopan, Afrikan ja 
Lähi-Idän toiminnoista vastaa-
va varapääjohtaja ja toimitus-
johtaja Gary Collar pitää yhteis-
yritystä merkittävänä investoin-
tina talouskasvultaan maailman 
nopeimpiin kuuluvalle alueelle. 
”Olemme nähneet, että läntis-
ten maatalouskoneiden osuus täl-
lä alueella on noussut viimeisen 
kahden vuoden aikana 150 - 200 
prosenttia, mikä osoittaa, että ve-

näläiset viljelijät ovat tunnistaneet 
modernien, luotettavien ja tehok-
kaiden maatalouskoneiden hyö-
dyn liiketoiminnalleen. Yhteisyri-
tys tulee vahvistamaan Fendtin ja 
Valtran jakelutoimintaa ja antaa 
samalla arvokasta paikallismark-
kinoiden tuntemusta.”  

Agcolla on näillä alueilla jo vah-
vat Challengerin ja Massey Fergu-
sonin jakelukumppanit, joita tul-
laan edelleen kehittämään Agco 
SM Groupin Valtran ja Fendtin 
liiketoimintojen rinnalla. ”Tämä 
sopii täydellisesti Agcon monib-
rändistrategiaan ja antaa meille 
mahdollisuuden tuotteiden eri-
laistamiseen ja yksilöllisten tuot-
teiden läsnäoloon näillä markki-
noilla", Collar korosti.

Talousvaikeuksiin joutunut, 
saksalainen muokkaus- ja 
kylvökonevalmistaja Rabe 

Agrarsysteme GmbH siirtyy Raun 
yrittäjäperheen omistukseen ja 
vaihtaa nimensä Rabe Agri GmbH:
ksi. Parhaimmillaan Rabella on ol-
lut 240 työntekijää ja sen noin 30 
miljoonan euron liikevaihdosta 40 
prosenttia on kertynyt kotimarkki-
noilta, 60 viennistä.

Uuden omistajan mukaan yri-
tyksen toiminta jatkuu sen perus-
tamispaikkakunnalla Bad Essenis-

sä aikaisempaa laajempana. Kaikki 
vanhan työntekijät siirtyvät uuden 
omistajan palvelukseen, myös tuo-
tevalikoima pidetään ennallaan. Se-
kä perinteisten että maata säästä-
vien muokkauskoneiden kehittä-
mistä jatketaan. Sama koskee kyl-
vökoneita. Tuotteita myös sopeu-
tetaan vastaamaan entistä parem-
min kansainvälisten markkinoiden 
vaatimuksia.

Ranskan Soultzissa sijaitseva 
myyntiyhtiö ei kuulu yrityskau-
pan piiriin.

Rabe uudelle 
omistajalle
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St1 aloittaa maakaasun jakelun 
Haminassa. Joukkoliikenteen 
ajoneuvot ja yksityisautoili-

jat voivat tankata maakaasua St1:
n asemalla Haminassa viimeistään 
kesäkuun lopusta alkaen. Haminan 
Energia Oy:n ja St1:n pilottihanke 
ulottaa maakaasun julkisen poltto-
ainejakelun pääkaupunkiseudulta 
eteläiseen Kymenlaaksoon. 

Haminan Energia Oy:n ja St1:n 
yhteistyöhankkeen tavoitteena on 
kerätä kokemuksia kaasuasemasta 
ja uudenlaisesta jakelutekniikasta. 
Osapuolet haluavat myös omal-
ta osaltaan vauhdittaa siirtymistä 
ympäristöystävällisempään liiken-
teeseen. EU:ssa on tavoitteena vuo-
teen 2020 mennessä nostaa vaih-
toehtoisten polttoaineiden osuus 
20 prosenttiin. Tavoitteiden mu-
kaan maakaasulla olisi 10 prosen-
tin osuus energian kokonaiskulu-
tuksesta. 

Haminan Energia on Suomen 
suurin yksittäinen maakaasun pai-
kallisjakelija. Haminan Energia on 
panostanut päästöjen vähentämi-
seen energian tuotannossaan ra-
kentamalla 3MW:n tuulivoimalan 
Kemiin, investoimalla maakaasu-
pohjaiseen voimantuotantoon se-
kä osallistumalla Olkiluoto 3-hank-
keeseen. Nyt halutaan vaikuttaa 
liikenteen päästöihin edistämällä 
maakaasun saatavuutta Haminan 
alueen liikenteessä. ”Uskoisin, että 
myös asiakkaat lähtevät mukaan 
vähentämään päästöjä sillä maa-
kaasu tulee myös autoilijalle noin 
puolet halvemmaksi kuin tavalli-
nen kuin bensa”, toteaa Haminan 
Energia Oy:n toimitusjohtaja Ti-
mo Toikka. 

Toikka on erityisen tyytyväinen 
toimintamalliin, jossa maakaasun 
jakelu on yhdistetty palvelevan lii-
kenneaseman yhteyteen. Näin au-
toilija saa samalta luukulta myös 
pesu-, kahvila yms. palvelut. 

”Tämän toimintamallin haluai-

sin myös muihinkin julkisiin maa-
kaasuasemiin. Yhteistyökonseptissa 
Haminan Energia vastaa tankkaus-
aseman toiminnasta ja St1 maakaa-
sun asiakasjakelusta”, jatkaa Toik-
ka. 

St1:lle maakaasuaseman avaa-
minen on yksi osa ympäristöys-
tävällisemmän liikenteen ja ener-
giamuotojen käytön edistämistä. 
St1 valmistelee parhaillaan polt-
toaineisiin lisättävän etanolin val-
mistusta ja kaavailee Suomen suu-
rinta tuulivoimapuistoa Porin Tah-
koluotoon. 

”Haminan aseman yhteyteen si-
joitettava maakaasutankkauspiste 
on meille yksi lisäkeino edistää lii-
kenteen kehitystä ympäristöystäväl-
lisempään suuntaan. Pilottihank-
keen avulla haluamme kerätä ko-
kemusta kaasuasemien tekniikasta 
ja jakelusta”, toteaa St1:n toimitus-
johtaja Juha Kokko. 

Maakaasu polttoainevaihtoehto-
na vähentäisi yleistyessään hiilidi-
oksidi- ja hiukkaspäästöjen mää-
rää selvästi, sillä metaani sisältää 
vähemmän hiiltä ja enemmän vetyä 
kuin bensiini ja dieselöljy. 

Suomessa on tällä hetkellä noin 
85 maakaasulla liikkuvaa bussia, 
henkilö- ja tavara-autoja on joita-
kin kymmeniä. Tähän saakka maa-
kaasun tankkauspaikkoja on Suo-
messa ollut muutamia, joista vain 
yksi on ollut avoimena julkisessa 
käytössä. 

Suomessa maakaasuautot ovat 
vielä harvinaisia, mutta esimerkik-
si Italiassa, Saksassa, Ranskassa ja 
Ruotsissa maakaasuautoilulla on 
jo merkittävä asema, samalla kun 
tankkauspaikkojen määrä kasvaa 
näissä maissa nopeasti. Maakaasu-
käyttöisiä automalleja valmistavat 
lähes kaikki johtavat automerkit. 
Maakaasuautoja tuovat tällä het-
kellä maahan Volvon, Fiatin, Mer-
cedes Benzin, Opelin ja Volkswage-
nin edustajat.

Maakaasun  
liikennekäyttö kasvaa  
Haminassa

Euroopan maatalouskonemyynti  
pysynyt vakaana
Euroopan maatalouskoneval-

mistajien toimialajärjestö 
Cema piti vuosikokouksensa 

Jyväskylässä kesäkuun alussa. Cema 
edustaa Euroopan maatalouskone- 
ja traktorivalmistajia. Vuosikoko-
uksessa Agcon varatoimitusjohtaja 
ja Valtran toimitusjohtaja Matti 
Ruotsala valittiin uudestaan järjes-
tön puheenjohtajaksi. 

Ceman keräämien tietojen mu-
kaan viime vuosi oli positiivinen 
maatalouskoneteollisuudelle. Eu-
roopan maatalouskoneteollisuuden 
yritysten liikevaihto kasvoi neljä 
prosenttia 16 miljardiin euroon, 
pääasiassa vientimarkkinoiden an-
siosta, sillä Euroopan kotimarkki-
noilla myynti oli lähes edellisvuo-
den tasolla. 

Traktoreiden kappalemääräinen 
myynti tai rekisteröinti Länsi-Eu-

roopassa laski kuitenkin seitsemän 
prosenttia. Myytyjen traktorein yk-
sikköhinta oli edellisvuotta korke-
ampi, sillä traktorimyynnin arvo oli 
edellisvuoden tasolla. Yksikköhinta 
on noussut, koska kysyntä kohdis-
tuu suurempiin ja tehokkaampiin 
malleihin. 

Ceman arvion mukaan Euroo-
pan maatalouskonemyynti pysyy 
vakaana tai laskee hieman vuonna 
2006. Traktorien kappalemääräisen 
myynnin odotetaan laskevan edel-
leen vuodesta 2005. 

Markkinavoimat tulevat muutta-
maan EU:n maataloutta huomatta-
vasti, ja viljelijät vaihtavat tuotanto-
suuntaa mm. non-food -kasveihin. 
Biopolttoaineiden käytön lisäänty-
minen tulee lisäämään viljelijöiden 
ansaintamahdollisuuksia, ja myös 
biodieselin käyttö maatalousko-

neissa tullee lisääntymään. 
Koon ja tehon kasvaessa konei-

den kappalemääräinen myynti tulee 
laskemaan, mutta koneiden kapasi-
teetti tulee pysymään varsin vakio-
na. Kehittämällä tehokkaita ja ny-
kyaikaisia koneita Euroopan maa-
talouskoneteollisuus auttaa vastaa-
maan viljelijöiden kannattavuus-
vaatimuksiin. 

Teollisuuden huolenaihe on 
Traktoridirektiivin tulevaisuus. 
Traktoridirektiivi on osaltaan har-
monisoinut traktoreita koskevia 
teknisiä määräyksiä ja taannut sen, 
että markkinoilla on tarjolla käyt-
täjäystävällisiä ja turvallisia trak-
toreita. 

EU:n komissio on muuttamassa 
nykyistä lähestymistapaa traktorei-
ta koskeviin teknisiin määräyksiin. 
Tämä saattaa johtaa rinnakkaisiin 

määräyksiin ja kansallisiin tulkin-
toihin, jotka ovat uusien maata-
louskoneiden ja traktoreiden mark-
kinoille pääsyn esteenä ja aiheutta-
vat tarpeettomia kustannuksia. Eu-
roopan maatalouskoneteollisuuden 
kilpailuasema heikkenee, jos trakto-
rien ja maatalouskoneiden erityis-
piirteitä ei huomioida teknisissä 
määräyksissä.

Ceman jäseniä ovat Belgian, Es-
panjan, Hollannin, Iso-Britannian, 
Italian, Itävallan, Kreikan, Portu-
galin, Ranskan, Saksan, Sveitsin, 
Suomen ja Tanskan maatalous-
konevalmistajien järjestöt. Cema 
edustaa Euroopan maatalouskone-
teollisuutta alaa koskevien asioi-
den käsittelyssä EU:n instituutiois-
sa, etenkin EU:n parlamentissa ja 
komissiossa.

Pertti Jalonen

Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ja Pro-
Agria Maaseutukeskusten 

Liitto tiivistävät yhteistyötään koko 
elintarvikeketjun kilpailukyvyn ja 
maaseutuyrittäjyyden edistämiseksi 
tehostamalla edunvalvonnan, tut-
kimuksen ja neuvonnan resurssien 
käyttöä. Yhteistyö näkyy suurelle 
yleisölle tulevassa Farmari-näytte-
lyssä. MTK tulee näyttävästi sen 
pääyhteistyökumppaniksi.

Tähänastista yhteistyötään or-
ganisaatiot luonnehtivat tapaus-
kohtaiseksi. Nyt tavoitellaan val-
takunnallista, molempien järjestö-
jen jäsenille ja asiakkaille näkyvää 
yhteistyötä. Molemmat kuitenkin 
jatkavat toimintaansa itsenäisinä 
organisaatioina keskusliitoista pai-
kallistasoille.

”EU-jäsenyyden myötä tilakoko 
on voimakkaasti kasvanut. Kasva-
neiden tilojen johtaminen vaatii 
paljon tietoa. Seuraavan kymmen-
vuotiskauden muutokset voivat ol-
la vieläkin suurempia, jolloin edun-

valvonnan ja neuvonnan resurssien 
yhdistäminen tuo merkittäviä etu-
ja”, MTK:n puheenjohtaja Michael 
Hornborg sanoi sopimuksen alle-
kirjoitustilaisuutta avatessaan.

”Yhteistyön syventämistarve tu-
li esiin organisaatioiden hallinto-
elinten tapaamisessa vuosi sitten. 
Sopimus on keskusliittojen väli-
nen, jolloin yhteiset linjaukset vie-
dään kentälle omien organisaatioi-
den kautta”, ProAgria Maaseutukes-
kusten Liiton toimitusjohtaja Jouko 
Setälä mainitsi.

Hänen mukaannsa yhteistyö toi-
mii käytännössä siten, että maaseu-
tuparlamentin työnimeä kantavat 
valtuuskuntatason hallintotapaami-
set järjestetään joka toinen vuosi, 
johtokuntataso tapaa kerran vuo-
dessa ja asiantuntijataso tarpeen 
mukaan valiokunnissa, neuvonta-
tiimeissä ja muissa työryhmissä.

”Pitää muistaa, että molempien 
liittojen maakuntatason organisaa-
tiot ovat itsenäisiä, joten ne päät-
tävät erikseen, miten keskusliitto-

tasolta tulevat linjaukset konkre-
tisoituvat kentällä”, puheenjohtaja 
Hornborg korosti.

Hornborgin mukaan edunval-
vontaa tarvitaan myös neuvonta-
puolella, jotta tutkimuslaitosten tu-
lokset saataisiin mahdollisimman 
nopeasti viljelijöiden käyttöön ja 
jotta neuvonnan määrärahat olisi-
vat riittävällä tasolla. ”Neuvontajär-
jestön kautta saadaan myös konk-
reettisia esimerkkejä maaseudun 
valtavasta kehityspotentiaalista.”

”Neuvontapalveluiden kehit-
tämiseksi on välttämätöntä tietää 
riittävän aikaisin, mihin suuntaan 
maatalouspolitiikkaa ollaan vie-
mässä, sillä neuvontapaketteja ei 
tehdä yhtä vuotta silmällä pitäen. 
Näin neuvonnan laatua ja tehok-
kuutta on mahdollista parantaa”, 
Setälä sanoi.

Järjestöt pyrkivät etsimään myös 
muita yhteistyömuotoja. Mahdolli-
seksi esimerkiksi nostettiin julkai-
sutoiminta.

MTK ja ProAgria syventävät 
kumppanuuttaan

Puheenjohtaja Michael Hornborg (vas.) ja toimitusjohtaja Jouko Setälä allekir-
joittivat MTK:n ja ProAgrian välisen yhteistyösopimuksen.
Kuva: Jaana Kankaanpää



Nro 9     22. 6. 2006

108

Nro 9     22. 6. 2006

109

Weidemannin pienkuormaajat 
K-maataloudelle
Maatalouskesko ja K-maatalo-

us -ketju täydentävät kone-
tarjontaansa maatalouteen, 

puutarhoille, teollisuuteen sekä 
ympäristön- ja kiinteistönhoitoon 
soveltuvilla Weidemann Hoftrac -
pienkuormaajilla, joiden maahan-
tuonti siirtyy Wikar Oy Ab:lta Maa-
talouskeskolle. K-maatalous aloittaa 
saksalaiskoneiden myynnin ja mark-
kinoinnin kesällä 2006. Saksalainen 
Weidemann on valmistanut yli 30 
vuoden ajan eri käyttötarkoituksiin 
soveltuvia pien- ja pyöräkuormaajia 
yhteensä yli 40 000 kappaletta.

Ketterässä Weidemannissa on 
suuri nostokyky ja voimakas Perkin-
sin dieselmoottori. Pienen kääntö-
säteensä ansiosta Hoftrac malliston 
koneet soveltuvat ahtaissa ja pienissä 
tiloissa tapahtuvaan työhön. Esimer-
kiksi maatilojen rehunkäsittelyssä 
sekä moninaisissa nosto- ja siirto-
töissä niitä käytetään runsaasti.

Hoftracin vahvuuksia ovat ajo-
mukavuus, kehittynyt hydrauliikka 
ja matala painopiste. Nämä ominai-
suudet tekevät Hoftracista vakaan ja 
hyvin etenevän vaativillakin alustoil-

la. Kapean ja matalan etuosan ansi-
osta näkyvyys työlaitteelle on hyvä.

Uuden tuote-edustuksen lähtö-
kohtana ja perusedellytyksenä on 

varaosatoimitusten ja huoltopalve-
luiden toimivuus. Maatalouskesko 
on sopinut näiden palveluiden jär-
jestämisestä heti myynnin alkaes-
sa. Myyjien tuoteosaamiseen ja am-
mattitaitoon panostetaan yhdessä 
toimittajan kanssa. Maatalouskesko 
keskittyy tuontiohjelmassaan Hoft-
rac mallisarjojen 11, 12 ja 13 pien-
kuormaajiin.

K-Maatalous jatkaa edelleen 
Maaselän Kone Oy:n valmistamien 
King Cat ja Royal Cat -pienkuor-
maajien myyntiä. Yrityksen tavoit-
teena on tarjota suomalaisille tiloille, 
urakoitsijoille sekä kunnallistekniik-
kaan kunkin käyttötarpeen mukai-
nen, toimiva ratkaisu. K-maatalo-
usketjulla on koko Suomen kattava 
kauppaverkosto, jossa on yhteensä 
99 toimipistettä. Maatalouskesko on 
mukana Baltian maatalouskaupassa 
ja KeskoAgro:lla on yhteensä 14 toi-
mipistettä Baltiassa. r

Lisätietoja:
www.k-maatalous.fi ja 
www.weidemann.de

Pieni kääntösäde ja ketteryys ovat Weidemann Hoftracin vastaus ahtaisiin 
tuotantotiloihin.

Sisu Dieselille isompi  
moottorilaboratorio
Dieselmoottoriliiketoiminnan 

kasvuun panostaminen Sisu 
Diesel Oy:ssä jatkuu. Meneil-

lään olevien merkittävien, tuotan-
tokapasiteetin nostoon liittyvien 
investointien lisäksi Agco-yhtymän 
hallitus on päättänyt panostaa myös 
moottorien tuotekehitykseen. 

Tuotekehityskapasiteettia on jo 
lisätty henkilöstömäärää nostamal-
la. Myös uuden moottorilaborato-
rion rakennusinvestointi on hyväk-
sytty. Sen kustannusarvio on noin 2 
miljoonaa euroa. Uuden laborato-
rion rakennustyöt on aloitettu tou-
kokuun lopulla. Tavoitteena on, että 

rakennustyöt valmistuvat ensi vuo-
den alussa. Uusi laboratorio saata-
neen varustelun ja laiteasennusten 
jälkeen teholliseen käyttöön suun-
nilleen vuoden kuluttua.

Uuteen moottorilaboratorioon 
tulee kahdeksan uutta moottorien 
testipenkkiä. Vanhasta laboratorios-
ta jää saneerattuna neljä testipenk-
kiä käyttöön. ”Testauskapasiteet-
timme suunnilleen kaksinkertaistuu 
nykyisestä. Testipenkkien tekninen 
taso, jäähdytyskapasiteetti ja ilman-
vaihto paranevat tuntuvasti. Myös 
entistä suurempien moottoreiden 
testaus tulee olemaan mahdollista”, 

Sisu Diesel Oy:n tuotekehitysjohta-
ja Mauno Ylivakeri kertoo.

Uusi rakennus sijoittuu vanhan 
moottorilaboratorion viereen sen 
eteläpuolelle. Koko uudisrakennuk-
sen pohjapinta-ala on noin 400 ne-
liötä. 

Rakennus on kolmikerroksinen. 
Alakertaan tulee koekäytön tekni-
nen tila, johon sijoittuvat mm. läm-
mönvaihtimet, viemärit ja imuil-
manotto putkineen sekä pakoput-
ket. Keskikerrokseen tulevat moot-
torien testipenkit jarruineen ja tar-
vittavat moottorien varustelutilat 
sekä öljy- ym. testilaitevarastot. Sa-

massa kerroksessa on myös laaje-
neviin tarpeisiin mukautettu säh-
kötyötila varusteineen. Yläkertaan 
tulee moottorien testivalvomo lait-
teineen ja noin kymmenen hengen 
toimisto. 

Uusi laboratorio mahdollistaa 
Sisu Dieselille tärkeän, kilpailuky-
kyisen ja laajenevan tuotekehitys-
toiminnan myös tulevaisuudessa. 
”Tehtaalla ja asiakaskunnan kes-
kuudessa ollaan tyytyväisiä omista-
jan sitoutumiseen panostaa moot-
toriliiketoimintaan myös pidem-
mällä tähtäyksellä”, Ylivakeri sa-
noo.

Notkahduksesta huolimatta

Deerellä vahva alkuvuosi
Deere & Companyn julkista-

man toisen, 30.4.2006 päät-
tyneen vuosineljänneksen 

nettovoitto 6,5 miljardin liike-
vaihdosta oli maailmanlaajuisesti 
744,6 miljoonaa dollaria. Tulok-
seen sisältyy terveydenhuoltolii-
ketoiminnan kaupasta saatu noin 
227 miljoonan dollarin myynti-
voitto. Tulos ilman satunnaiseriä 
oli 564 miljoonaa dollaria, vuotta 
aiemmin 599 miljoonaa.

Vastaavasti ensimmäisen puoli-
vuotisjakson tulos 10,8 miljardin 
liikevaihdosta ilman satunnaiseriä 
oli noin 696 miljoonaa dollaria, 
edellisvuonna 814 miljoonaa.

Konemyynnin liikevaihto toi-
sella neljänneksellä oli 6 miljardia 
dollaria, puolivuotiskaudella 9,7. 
Se aleni prosentin verran toisen 
neljänneksen aikana ja nousi pro-
sentin kahden peräkkäisen neljän-
neksen yhteen laskettujen luku-
jen perusteella. Deeren konedivi-

sioonien liikevoitto oli 786 mil-
joonaa dollaria vuosineljänneksen 
aikana ja 1,047 miljardia dollaria 
puolelta vuodelta (856 miljoonaa 
dollaria ja 1,118 miljardia dolla-
ria vastaavilta ajanjaksoilta viime 
vuonna). 

 Liikevoiton laskuun molem-
milla tarkastelujaksoilla vaikuttivat 
suunnitellut, alhaisemmat tuotan-
tomäärät sekä kasvaneet raaka-ai-
nekustannukset. Molempien jak-
sojen tulosta edistivät parempi to-
teutunut hintataso sekä alhaisem-
mat eläkekustannukset.

Maatalouskonediv isioonan 
myynti aleni toisella neljännek-
sellä seitsemän ja ensimmäisellä 
puolivuotisjaksolla kuusi prosent-
tia. Toisen neljänneksen liikevoit-
to aleni 385 miljoonaan (488) ja 
puolivuotiskauden 491 miljoonaan 
dollariin (651). Tuloksen alenemi-
nen johtuu tuotannon sopeuttami-
sesta alentuneeseen kysyntään.

Maarakennus- ja metsäkonedi-
visioonan diilermyynti toisella nel-
jänneksellä nousi 10 prosenttia, 
puolivuotiskaudella 13. Toisen nel-
jänneksen liikevoitto oli 274 (233) 
ja kahden peräkkäisen neljännek-
sen 410 (334) miljoonaa dollaria. 
Kohonneet raaka-ainekustannuk-
set ja metsäkonetehtaan sulkemi-
nen Kanadassa rasittavat tulosta. 

USA:n ja Kanadan maatalous-
konemyyntiin odotetaan noin vii-
den prosentin laskua. Uusiutuvi-
en polttoaineiden kysynnän dra-
maattinen kasvu lisää viljakasvien 
kysyntää, mutta toisaalta energian 
ja lannoitteiden hintojen nousu 
vaikuttavat negatiivisesti maata-
loustuloon. Käytettyjen koneiden 
tarjonta on kasvussa, maataloustu-

et pienenevät hieman. Molemmat 
tekijät heikentävät uusien maata-
louskoneiden kysyntää.

Deere ennakoi osin samoista 
syistä yhtä lailla noin viiden pro-
sentin myynninlaskua Länsi-Eu-
rooppaan. Taantuma latinalaisessa 
Amerikassa jatkuu: alan myynnin 
arvioidaan laskevan edelleen peräti 
viidenneksen.

Maarakennuskoneiden kysyntä 
jatkuu vahvana. Teollisuusraken-
taminen lisääntyy, asuinrakenta-
minen vähenee. Metsäkonemark-
kinoiden kehityksen uskotaan hie-
man tasaantuvan viime vuodesta. 
Kokonaisuudessaan divisioonan 
valmisteiden menekin uskotaan 
kasvavan kuluvan tilivuoden aika-
na 10–12 prosenttia.

nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja
nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja

Finnparttia puh 02-72 72 00Finnparttia puh 02-72 72 00
Joutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fi

Kaikki sähkötarvikkeet
mitä tarvitset saat meiltä

suoraan varastosta  98¤

Kaikki sähkötarvikkeet
mitä tarvitset saat meiltä

suoraan varastosta

Vertaa hintoja, tilaa uusi 228 sivuinen 
värikuvallinen hinnastomme nro 19 
tai tutustu siihen kotisivuillamme.

Esimerkkihinnat ALV 0% 
Hinnoista saa määräalennuksia !

Hankkiessasi sähkölämmit-
timiä älä tyydy tavanomaisiin.
Valitse:
paras
tyylikkäin
turvallisin
ROUNDLINE:n
yli 70 mallista 
on mistä valita.
ROUNDLINET
ovat ylivoimai-
sen edullisia 
myös hinta laatusuhteeltaan 

esim.
taso 800 W

vain 62 ¤

Sadoista valaisinmalleistam-
me kuvassa HALLI 250 S
joka 250W suurpainenatrium-
lampulla ( NA 250 T 1950 ¤ )
varustettuna vastaa 25 100W
hehkulamppun tehoa.

Kosteantilan
poistopuhaltimet
yli 60 mallia esim.
PUH160 190 m³/h

vain 135¤
POP 100 98 m³/h

vain 24¤
Kosteantilan mittaus- ja ryhmäkeskukset
myös suoraan varastosta. Kuvassa MK6AR+PR
jossa on vikavirtasuojalla suojatut suko- ja
voimapistorasia esim. työmaasähköä varten.

vain 278 ¤

Weteraanien  
kesätapahtumat   
aika tapahtuma paikka

1.-2.7. Kaikkien aikojen 
maatalousnäyttely

Punkalaidun, 
Yli-Kirra

1.-2.7. Yöttömän yön 
papatuspäivät

Kemijärvi

1.7. All’hollil Somero, 
Mäkilä

7.-8.7. Weteraanikonepäivät Oulainen
8.-9.7. Ilmarisen 

perinnekonepäivät
Puhos

15.–16.7. Wanhan ajan päivät Soini
15.–16.7. Vanhan ajan metsä- ja 

maatalousnäyttely
Luopioinen, 
Rautajärvi

21.–23.7. Harrasteajoneuvo-
näyttely ja rompetori 

Kuhmo,
Kalevalakylä

29.–30.7. Minkiön höyryfestivaali Jokioinen 
30.–31.7. Traktorikarnevaali Siuntio, 

Gårdskulla
12.–13.8. Perinnekonepäivät Kokkola 
12.–13.8. Perinnepäivät Nummi,Kovelan 

traktorimuseo
26.–27.8. Vanhan ajan päivät Ruotsinpyhtää
9.-10.9. Rauta ja petrooli 2006 Hyvinkää
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Kimmo Kotta

Pentti Kettukangas haaveili 
pikkupoikana polkupyörällä 
ajellessaan omasta moottori-

ajoneuvosta. Mikä tahansa menopeli 
olisi kelvannut, mutta ykkösunelma 
oli moottoripyörä; sillä olisi helppoa 
päästellä, sen kun vain ylämäessä 
kääntäisi tupesta vauhtia lisää. Unel-
mat ovat ainakin moottorikäyttöis-
ten ajokkien puolesta toteutuneet 
täydellisesti: suurempia ja pienempiä 
pöristimiä löytyy tällä hetkellä päälle 
140 kpl, joista Pentti saisi Tuomiojan 
tielle oman 4 kilometriä pitkän lii-
kenneruuhkan. Pentti Kettukangas 
on kokoelmaansa perin tyytyväinen, 
eikä ole omien sanojensa mukaan 
jäänyt paitsi muusta kuin mustasta 
kiharasta tukasta ja hanurinsoitto-
taidosta. 

Keräily alkoi 70-luvulla 
Ensimmäisen kanttiautonsa Pent-
ti Kettukangas hankki jo vuonna 
1958, mutta aktiivisempaan mu-
seoajoneuvojen keräilyyn liikeni ai-
kaa vasta 70-luvun puolella. Sii-
hen aikaan ei juurikaan harrastet-
tu vanhojen koneiden keräilyä tai 
entisöintiä, etenkin 50-luvun alun 
harvinaisemmilla traktorimerkeillä 
oli vain romuraudan arvo. Niitä ei 
huolittu vaihtokoneeksikaan kuin 
muutamissa liikkeissä, jotka nekin 

pistivät erikoisemmat merkit sulat-
tamokuormaan. Museovaiheeseen 
Pentin harrastus eteni 80-luvulla, 
Pattijoen Konemuseo avattiin ylei-
sölle vuonna 1986. Kovin yleistä ei 
vanhojen traktoreiden taltiointi ol-
lut vielä silloinkaan, museo mahtoi 
olla yksityisistä lajinsa ensimmäi-
nen koko Suomessa. Nykyään ko-
koelmiin kuuluu nelisenkymmen-
tä traktoria, joista suurin osa on 
hankittu em. 70-luvun kulta-aika-
na. Muuta kalustoa edustaa vuonna 

-98 tehtyyn mopohalliin sijoitet-
tu 2-pyöräisten kokoelma, traktori-
hallista ja ulkotiloista löytyy lisäksi 
henkilö- ja kuorma-autoja, maa-
moottoreita sekä kattava valikoima 
entisajan työkoneita. Hallitilaa on 
yhteensä n. 600 neliötä. Oma lukun-
sa on Pentti Kettukankaan tilatai-
deteokset, kuten Guinness´in ennä-
tystenkirjaankin päässyt maailman 
suurin keinutuoli, 43 hevoshara-
vakoneen monumentti ja halkopi-
non sisään "unohtunut" Hillman 

Minx. Sorttisensa katseenvangitsi-
ja on myös nykyaikaistettu M-Far-
mall, johon on istutettu 6-sylinteri-
nen Ford Traderin moottori. Viime 
aikoina ei kokoelma ole traktorei-
den osalta paljoakaan kasvanut, sillä 
2000-luvulle tultaessa Pentti Kettu-
kangas päätti keskittyä yksinomaan 
nuoriin naisiin ja vanhoihin Mer-
suihin. Viimemainittuja on löyty-
nyt jo kunnioitettavat 28 kappaletta, 
mutta ensin mainittua keräilyhan-
ketta on vainonnut epäonni, eikä 
siinä ole Pentin mukaan edistytty 
mihinkään suuntaan.

Kävijöitä mahtuisi enem-
mänkin
Pattijoen Konemuseossa on viime 
aikoina vieraillut tuhatkunta hen-
keä vuodessa, mikä on hyvin taval-
linen lukema suomalaiselle kone-
museolle. Museota perustaessaan 
Pentti Kettukangas odotti vierai-
lijoiden koostuvan enimmäkseen 
eläkeläisretkikunnista, mutta koko 
historian aikana heitä on käynyt 
vain yhden linja-autollisen verran. 

Lajinsa ensimmäinen
Pattijoen Konemuseo

Vuoden -52 M-Farmall´ista ja "Kuutos-Traderista" koottu traktorikummajainen 
liikahti parhaimmillaan 70km/h, Massey-Harris Ponyn käsikäyttöinen etukuor-
maaja on myös oma luomus. Taustalla 43:n haravakoneen monumentti ja 
maailman suurin kiikkustuoli. 

"Mieluummin Hillman kuin kokonaan ilman". Hilman Minx´ille on löytynyt kuiva ja turvallinen säilytyspaikka. Auto on 
ajokuntoinen ja avaimet paikallaan, mutta luvaton käyttöönotto on autovarkaalle liian työläs tehtävä.

Ennen muinoin tunkkia tarvittiin 
esim. hirsirakennuksien kengittä-
misessä, eli alimpien hirsikerroksi-
en uusimisessa. Kuvan kammesta 
veivattava ratasvälitteinen tunkki 
on maasepän taidonnäyte 1800-
luvulta.

Weteraanit

Erkki Holma käy tuttuun tapaan ky-
näsotaansa suorakylvöä vastaan (Ko-
neviesti 8/2006). Holman mukaan 
suorakylvö on muotiasia, joka sopii 
vain tietyntyyppisille pelloille. 

Holman mukaan suorakylvön 
polttoainesäästö on pieni, ja sekin 
menetetään tautiruiskutuksissa ja 
viljankuivauksessa. Edelleen Holman 
mukaan satotaso romahtaa suora-
kylvössä.

Asiasta voisi olla toistakin mieltä. 
Varsinkin jos on käytännössä hieman 
perehtynyt asiaan.

Suorakylvö sopii kaikille mail-
le, joilla salaojitus on kunnossa ja 
jotka läpäisevät hyvin vettä. Tällai-
sia maita ei välttämättä isiltä peritä. 
Maan rakennetta hoidetaan maape-
räeliöstön viihtyvyydestä huolehti-
malla: nurmikasveja kasvinvuoro-
tuksessa, minimoitua muokkausta, 
orgaanisen aineksen lisäystä. Siis - 
suorakylvön jatkuva harjoittaminen 
parantaa suorakylvön harjoittamisen 
edellytyksiä!

Ulkolaisten pitkäaikaisten kokei-
den mukaan satotaso suorakylvössä 
on verrannollinen muokkausjärjes-
telmien antamiin satoihin verrat-

tuna. Suomalaiset, toistaiseksi epä-
varmat tulokset ovat vielä osin siir-
tymävaihepelloilta sekä osin suora-
kylvötekniikkaa vielä opiskelevilta 
viljelijöiltä.

Polttoöljyä säästynee suorakyl-
vössä keskimäärin 30 l/ha verrat-
tuna muokkausjärjestelmään (pe-
rusmuokkaus ja 2-3 kevätäestystä). 
Säästö ei ole merkityksetön öljyn ny-
kyhinnoilla, katsoi sitä miten tahan-
sa. Taloudellisena lisäsäästönä suora-
kylvössä ovat selvästi vähentyvät ko-
neinvestointien tarve, kunnossapito-
kustannukset sekä työajan määrä.

Tautiruiskutuksen lisätarvetta 
suorakylvö ei aiheuta, jos hyvän vil-
jelytavan mukaisesta kasvinvuoro-
tuksesta huolehditaan.

Kesäkuukausien lämpösumma se-
kä korjuukauden sääolot ratkaisevat 
pitkälti, kuinka kosteana vilja joudu-
taan puimaan. Suorakylvön muuta-
maa päivää hitaampi alkukehitys on 
tässä suhteessa lähes merkityksetöntä. 
Toukokuun alkupäivinä lämpösum-
maa ei juurikaan kerry. Tämän takia 
esimerkiksi lämpöä vaativaa rypsiä ei 
suorakylvössä juurikaan kannata kyl-
vää ennen toukokuun puoltaväliä. 

Muokkausjärjestelmässä kevät-
kosteuden säästö edellyttää mahdol-
lisimman aikaista kylvöä, kosteut-

ta säästävässä suorakylvössä tällaista 
kiirettä ei ole.

Kyntö oli aikanaan erinomainen 
edistysaskel kasvinviljelyssä, kun mo-
nivuotiset rikkakasvit saatiin kuriin 
ja nurmiviljely saatiin pellolle. Edel-
leen nurmivaltaisilla tiloilla kyntö on 
täysin asianmukaista viljelytekniik-
kaa, kun nurmikasvit pitävät maan 
rakenteen kunnossa.

Vasta herbisidien käyttöönoton 
myötä viljavaltainen kasvinviljely kä-
vi mahdolliseksi ilman avokesantoa. 
Ajan myötä kevytmuokkaus on vä-
hitellen syrjäyttänyt kyntöä tällaisilla 
kasvinviljelytiloilla. Kevytmuokkaus 
on maan rakenteen kannalta parem-
pi vaihtoehto ja sen avulla saadaan 
kustannussäästöjä. Satotaso on ke-
vytmuokkausjärjestelmässä verran-
nollinen kyntöä käyttävään viljelyyn 
verrattuna. Maa ei auroja tarvitse!

Suorakylvö on kasvinviljelytiloilla 
seuraava looginen askel tässä kehi-
tyksessä. Se omaksuttiin käytännön 
viljelyyn Yhdysvalloissa jo 1960-lu-
vun alussa, joten mistään ohimene-
västä muoti-ilmiöstä ei ole kyse. 

Ympäristönsuojelulliset seikat 
ovat edelleen korostaneet sen mer-
kitystä nykyisin. On hyvin toden-
näköistä, että suorakylvön merki-
tys tulee kasvamaan jatkossa, myös 

Suomessa. Tätä ei ehkä olla vielä ai-
van täysin sisäistetty tutkimuksessa, 
neuvonnassa ja politiikassa.

Suorakylvön suurimmat ongel-
mat liittyvät siirtymävaiheeseen. Kun 
maa kyntöhistorian ja viljamono-
kulttuurin jälkeen saattaa olla mu-
ru- ja huokosrakenteeltaan heikossa 
kunnossa, maan vuosittaisen mekaa-
nisen kuohkeutuksen poisjäänti voi 
olla hyvin ongelmallista. Varsinkin 
ohran oras on hyvin herkkä kellastu-
maan tällaisilla ilmatilan puutteesta 
kärsivillä mailla.

Tapauskohtaisesti täytyy pohtia 
parannuskeinoja tällaiseen tilantee-
seen. Maan valmistaminen kevyt-
muokkausvaiheella, syväjuuriset kas-
vit viherkesannoimalla ja pahim-
massa tapauksessa täydennysojituk-
set saattavat olla tarpeellisia, jotta 
suorakylvössä päästään alkuun. Kun 
siirtymävaiheesta selvitään, maan ra-
kenne ja vedenläpäisykyky muodos-
tuvat ajan kanssa paremmaksi muo-
kattuun peltoon verrattuna. 

Juuri näihin kysymyksiin soisi tut-
kimuksen paneutuvan entistä tar-
mokkaammin.

Mikko Hovila
Maanviljelijä, MMM agronomi
Somero

Suorakylvö vakiintunutta 
viljelytekniikkaa

Postilaatikko

Käytännön suorakylvöä Somerolla oppikirjatyyliin tältä vuodelta. Monivuotinen nurmi ruiskutettu glyfosaatilla 11.5., kauran siemen kylvetty 15.5. Tasainen kauran 
oras kuvattu 4.6.
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Fordin Englannissa valmistetuttujen kuorma-autojen merkki oli Fordson vuosi-
na 1933–39, ja sen jälkeen Fordson Thames vuoteen -57 saakka. Moottorina oli 
aluksi bensiinikäyttöinen V8, vuodesta -49 lähtien myös Perkins P6-diesel.

Vuonna 1971 silloin 14-vuotiaan Hannu Pikkaraisen rakentamassa "Täystuhos-
sa" on Mossen moottori ja Skodan perä. Kahden vaihdelaatikon ja kiilahihna-
vedon avustamana mentiin eteenpäin 30km/h ja pakilla yllättäen 90km/h.

Normag ja Ritscher ovat tyypillisiä saksalaisia 2-pyttydieseleitä 50-luvun 
alusta. Normag´ia tuotiin hieman yli 200 ja Ritscher´iä vajaat 100 kpl vuosina 
51–56.

Moottoripolkupyörä eli kansanomaisesti mopo oli 60-luvulla maaseudun 
yleisajoneuvo. Markkinajohtajia olivat kotimaiset Tunturi ja Solifer, yleinen oli 
myös kuvassa etummaisena näkyvä norjalainen Oglaend, jota meillä myytiin 
Jupiter-merkkisenä.

"Sahapuussa" on esillä moottorisahoja ajalta, jolloin paino- ja desibelirajoista ei 
vielä tiedetty, yhteensä museossa on esillä n. 40 sahaa eri vuosikymmeniltä.

Tavallisin vierailija on 40–60-vuo-
tias koneista kiinnostunut mies, 
joka tahtoo nähdä poikavuosina tu-
tuiksi tulleita traktoreita, autoja ja 
mopoja. Museo on avoinna kesäai-
kaan päivittäin klo. 10–17, sovitta-
essa muinakin aikoina, lipun hinta 
on 4 euroa. Museo sijaitsee Pattijo-
en keskustasta 5 km Ouluun päin, 

Tuomiojan tien varressa. Täsmä-
osoite on Tuomiojantie 123, 92140 
Pattijoki. Pentti Kettukankaan ta-
voittaa numeroista 08-264 085 tai 
040-5360 184. Muistoksi museokei-
kasta ja värikkäästä esittelystä voisi 
ostaa vaikka haravakoneen pyörän, 
joita Pentillä on 200 kappaleen erä 
odottamassa tosiostajaa. r
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Metsän ja  
puutarhan pienkoneet

• SOLO • ECHO
• MTD • KLIPPO

• YARD-MAN
SARA-TUOTE OY

Ratastie 10
03100 Nummela

Puh. (09) 222 5070
www.sara-tuote.fi 

SARA-TUOTE OY

Lakeuden
Kone ja Maataloustarvike Ky

Metsään, pihaan ja puutarhaan:

HUSQVARNA, STIHL, 
HONDA, YAMAHA ja VIKING 

Lakeuden
Kone ja Maataloustarvike Ky

Tornimäentie 2
62200 Kauhava

Puh. (06) 434 0704 Sakari Passi

MYYNTI – HUOLTO – VARAOSAT
HUSQVARNA- ja ECHO- 

moottorisahat
HUSQVARNA, KLIPPO, 

CASTEL GARDEN ja MTD 
puutarhaan 

KONEHUOLTO 
UNTO SATULI KY

Levysepäntie 2, 08150 Lohja
Puh. (019) 312 500

Laatumerkit metsään ja puutarhaan
HONDA • HUSQVARNA 
• JONSERED • STIGA 
Meiltä saat kokonaisvaltaista 
palvelua.

Espoon 
Pienkone Oy
www.espoonpienkone.com 
Röyläntie 1, 02940 Espoo, Puh. (09) 512 4125

MYYNTI, VARAOSAT ja HUOLTO
Metsään: 

HUSQVARNA ja STIHL 
Pihaan ja puutarhaan: 

HUSQVARNA, HONDA, 
STIGA, VIKING ja ARIENS 

KANKAANPÄÄN 
LEIKKURI JA SAHA OY
Karjalankatu 4, 38700 Kankaanpää
Marko Forsby, gsm 040-825 3700

fax (02) 578 3354

MYYNTI, VARAOSAT ja HUOLTO
Metsään ja puutarhaan: 

HUSQVARNA, STIHL, 
JONSERED, HONDA, 

KLIPPO, ROBIN ja ARIENS
 JOKILAAKSON 
PIENKONE OY

Tulkkilantie 11, 32800 Kokemäki
Puh. (02) 564 7830

Pentti Vesala, gsm 044-291 3655

MYYNTI • VARAOSAT • HUOLTO
HUSQVARNA, HONDA
vaativaan ammattikäyttöön 

sekä kotipihan hoitoon.

CASE IH, NEW HOLLAND 
traktoreihin varaosat ja tarvikkeet

Tiilitehtaankatu 45, 65100 Vaasa
Puh. (06) 383 2141

KONE NYGÅRD MASKIN

MYYNTI, VARAOSAT ja HUOLTO
Metsään: 

HUSQVARNA, JONSERED ja STIHL 
Pihaan ja puutarhaan: 

HUSQVARNA, JONSERED, STIGA 
ja VIKING

Meiltä kokonaisvaltaista palvelua.
Huollot myös muihin merkkeihin.

Rannankyläntie 9, 66360 Kesti
Puh. (06) 363 5115

VÄINÖ VIITANEN

MYYNTI – VARAOSAT – HUOLTO
HUSQVARNA- ja STIHL- 

moottorisahat
Puutarhaan 

HUSQVARNA, MTD ja VIKING
Kone ja Tarvike 

M. LEPPÄNEN OY
Kummunkatu 16, 83500 Outokumpu 

Puh. (013) 552 569
Polvijärventie 9, 83700 Polvijärvi

Puh. (013) 631 469
www.konejatarvike.com

HUSQVARNA
puutarha- ja metsätuotteet.

Huolto ja varaosat myös 
muihin merkkeihin.

ALAVUDEN AUTO OY
HUSQVARNA-talo Alavudella 
Lähteentie 2, 63300 Alavus

Puh. (06) 511 2866
040-530 0059

MYYNTI, VARAOSAT ja HUOLTO
Metsään: 

HUSQVARNA, JONSERED, 
TANAKA ja PALAX 
Pihaan ja puutarhaan: 

HUSQVARNA, HONDA, KLIPPO 
Myös muut merkit.

Maasälväntie 11, 00710 Helsinki
Puh. (09) 387 1077

ECHO, MTD-merkit
Meiltä myös

• DERBI-mopot ja skootterit
• TOHATSU-perämoottorit 

• LOHI-veneet.

Mikkelintie 63, 52100 Anttola
Puh. (015) 450 681, 0500-651 430

Koneet metsään, pihaan ja
puutarhaan 

HUSQVARNA ja JONSERED
-mallistoista 

Maskun kauppakeskus 
Puh. 0400-22 77 77

Metsään, pihaan ja puutarhaan:
HUSQVARNA, HONDA, VIKING, 

STIHL ja YAMAHA
Varaosat ja huolto myös 

muihin merkkeihin.

KURIKAN 
KONE JA VARUSTE Ky

Laurintie 1, 61300 Kurikka
Jaakko Ania, puh. (06) 450 2020

TYÖHÖN JA VAPAA-AIKAAN
HUSQVARNA, HONDA, LYNX, 

BOMBARDIER, KYMCO, 
JOHNSON, EVINRUDE, FASTER, 

TANAKA, KLIPPO
MYYNTI HUOLTO JA VARAOSATMattilan 

Pyörä ja Pienkone
Mattilan 

Pyörä ja Pienkone KONE JA TARVIKE KY
MIKKELIN

Maaherrankatu 48, 50100 Mikkeli
Puh. (015) 360 954

www.konejatarvike.fi 

Metsään:
STIHL

moottori- ja raivaussahat 
Puutarhaan:
VIKING

ruohonleikkurit ja ajoleikkurit 

 
Leväsentie 26, Leväsen Shellin vieressä
Puh. (017) 266 0555, gsm 0400-276 564

www.vaisasenkone.fi 

VÄISÄSEN 
KONE JA URHEILU OY

Tuotteitamme: 
HUSQVARNA • JONSERED 
• STIHL • ECHO • HONDA 

• VIKING • STIGA • KLIPPO 
Täysivaltaista palvelua 
tuotteista teroitukseen.

PORKKALAN PIENKONE OY 
Munkinkuja 3, 02400 Kirkkonummi

Puh. (09) 296 5020
www.porkkis.com

PARTNER, STIGA, HONDA, 
MTD, KÄRCHER, KRANZLE

ym. 
Pienkonehuolto 

Alanen R. Ky
Teollisuustie 14, 60100 Seinäjoki

Puh. (06) 414 0190 
gsm 0400-269 334

www.pienkonehuoltoalanen.fi rmanetti.fi 

Pienkonehuolto 
Alanen R. Ky

Metsään:
PATRNER, DOLMAR

raivaussahat 
Puutarhaan:

PARTNER, MURRAY
ruohonleikkurit 

 
Pohjanpolku 1–7, 44800 Pihtipudas

Puh. (014) 562 011
gsm 040-845 9444

www.jaires-steel.com

Myynnistä – huoltoon:
JONSERED, STIGA, 

ECHO, MTD, KLIPPO, 
DERBY, YARD-MAN, 

TOHATSU

L-KONE OY 
Kiveläntie 2, 38420 HÄIJÄÄ

Antti Lähdeniemi
Puh. (03) 518 7220

JAIRES STEEL OY

L-KONE OY 

HUSQVARNA, HONDA, JONSERED, KLIPPO, 
STIGA, PEUGEOT, CASTEL GARDEN, 

BRIGGS & STRATTON, CPI
METSÄ- JA PUUTARHAKONEIDEN 

AMMATTILAINEN

Hämeenlinnan 
Maatalous ja Kone

Birger Jaarlinkatu 12
Puh. (03) 682 4929

Huolto ja varaosat (03) 682 4930
www.hmlmaatalousjakone.com

Hämeenlinnan 
Maatalous ja Kone

Moottorisahat
Raivaussahat
Puutarhakoneet

Varaosat ja myynti:
OSMON PIENKONE Ky

p. (05) 326 0197 
www.osmon-pienkone.fi

Laitemyynti/maahantuonti:
S.G. Nieminen Oy

www.sgnieminen.fi

solo®

Koneliike

BRP, HONDA- mönkijät
HUSQVARNA, JONSERED, STIHL-

sahat, varusteet 
38 v. kokemuksella.

 
Kiannonkatu 2–4

89607 Ämmänsaari
Puh. (08) 713 885, 0400-684 438

Ylä-Kainuun
Kone ja varaosa Oy 

Myymme ja huollamme
mönkijät, ajoleikkurit, moottori-

ja  raivaussahat yms.
Otamme vaihdossa 

maa/metsätilan koneita.
Koskikone Ky
 Valtakatu 40, 45700 Kuusankoski

Puh. (05) 374 3969
www.koskikone.fi 

Koskikone Ky

STIHL • HUSQVARNA 
• JONSERED • HONDA 

• KLIPPO • ARIENS • VIKING 
Varaosat ja huollot myös 

muihin merkkeihin.

JUANKOSKEN
PIENKONEKORJAAMO AY 
Juankoskentie 9, 73500 Juankoski

Puh. (017) 612 110, fax (017) 612 151
juankoskenpienkonekorjaamo@luukku.com

Sahat, mopot, kelkat, 
mönkijät ym. pienkoneet.

Varusteet, varaosat ja huolto.
Osat helposti netistä.

MOTOR-MESTA
 Kitee, puh. (013) 413 022

Savonlinna, puh. (015) 258 688
Parikkala, puh. (05) 470 301

Käy sivuillamme 
www.motormesta.com

MOTOR-MESTA

Somerolla täyden palvelun 
pienkone ja urheilutalo

HUSQVARNA, STIGA,
POLARIS, DERBY, STIHL
ajoleikkurit, mopot, mönkijät

Someron
Urheilu ja vapaa-aika/Sporttikone 

Ruunalantie 5, 31400 Somero
Puh. (02) 748 9300
www.sporttikone.fi 

Pienkoneiden ja 
sähkötyövälineiden 

huolto, varaosat, tarvikkeet, 
kuljetuspalvelu

Uudenmaan 
huoltoexpertit

Tuulilasintie 9, 00770 Helsinki
Puh. (09) 8561 9578
www.huoltoexpertit.fi 

Uudenmaan 
huoltoexpertit

ESPOON 
SAHA JA PUISTOKONE OY 

Moottorisahojen ja puutarha-
koneiden erikoisliike

Myynti • Huolto • Varaosat

ESPOON 
SAHA JA PUISTOKONE OY 

Hansatie 26, 02780 Espoo
(Kauklahti)

Puh. (09) 810 612, 810 617


