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Pääkirjoitus
Pertti Jalonen, vastaava toimittaja

Kevytperävaunujen urakoitsijamalleilla siir-
retään kohtuullisen raskaita kuormia, joiden 
paino voi nousta jopa yli 3 000 kilon. Tämä 
edellyttää järeitä akselistoja, hyvin toimivia 
jarruja ja jousitusta sekä kaikin puolin tukevaa 
rakennetta. Nämä vaatimukset täyttäviä vaunu-
ja markkinoilla onkin runsaasti. 

Valintatilanteessa tällaista vaunua olisi hyvä 
päästä koeajamaan kuormitettuna. Tyhjänä ajo 
ei välttämättä anna oikeaa kuvaa. Jousitus saat-
taa tuolloin pompottaa ikävästi, mikä voi siinä 
tilanteessa tuntua arveluttavalta ominaisuudel-
ta. Tällaisen perävaunun käyttötarkoituksena ei 
kuitenkaan ole pelkkien terveisten toimittami-
nen. Jousituksen todellinen toimivuus paljas-
tuu vasta, kun päällä on riittävästi kuormaa ja 
ajonopeus todellisen tilanteen mukainen. Mutta 
jos tietää joutuvansa ajamaan usein vajaita 
kuormia, jousituksessa painottuu sen mukainen 
ajomukavuus. 

Raskaiden perävaunujen vertailu Konevies-
tin edellisessä numerossa osoitti testivaunujen 
ominaisuuksien olevan kuta kuinkin kohdal-
laan, mutta paljasti joitakin yksityiskohtiin 
liittyviä puutteita, jotka tosin ovat helposti 
korjattavissa.

Tämän luokan vaunujen markkinoinnissa ja 
myynnissä hinta ei ole ratkaiseva tekijä. Olisi-
kin toivottavaa, että tämä näkyisi valmistajien 
valitsemissa komponenteissa. Ei riitä, että ajo-
ominaisuudet ja kantavuus täyttävät toiveet. 
Kuorman on pysyttävä kyydissä kuoppaisellakin 
tiellä ja päällysteiden routaheitoissa.

Kuormansidontalenkit ovat pieni, mutta 
erittäin tärkeä yksityiskohta. Perävaunutehtaat 
joutuvat luottamaan lenkkivalmistajien ilmoit-
tamiin vääntö- ja vetolujuuksiin.

Koneviesti hankki kymmenkunta kuorman-

sidontalenkkiä eri liikkeistä – Biltema, IKH, 
Motonet, Clas Ohlson – ja mittasi niiden ve-
tolujuudet. Kauppojen lenkeille ilmoittamat 
vetolujuudet olivat 500, 1 000 ja 1 500 kiloa. 
Vetolujuusmittauksissa ne eivät yhtä lenkkiä 
lukuunottamatta kestäneet vääntymättä tai 
murtumatta kuhunkin kohdistettua, ilmoite-
tun mukaista kuormitusta. Pahin tilanne oli 
hitsattavien sidontakoukkujen kohdalla. Hei-
koimman koukun kohdalla jo 250 kilon kuor-
mitus aiheutti muodonmuutoksen, 550 kilon 
kuormalla koukku vääntyi käyttökelvottomaksi. 
Hitsaus sen sijaan kesti.

Näyttäisi siltä, että perävaununvalmistajien 
olisi hyvä tutkia tai tutkituttaa käyttämiensä 
kuormansidontalenkkien todellinen vetolujuus 
niiden valmistajan antamasta lujuusvakuudesta 
huolimatta. Ilmeisesti ilmoitetut vetolujuudet 
tarkoittavat murtolujuutta, eli kukin lenkki 
kestää ilmoitetun kuormituksen yhden kerran. 
Ajan kuluessa tilanne vain pahenee, sillä sidon-
talenkit on yleensä vain sähkösinkitty. Rankka 
käyttö syö sinkin nopeasti puhki ja ruostumi-
nen pääsee alkuun.

Myös tee itse -miesten olisi syytä valita lenk-
kinsä järeimmästä päästä. Vahvemman sidon-
talenkin asentaminen perävaunuun voi lenkin 
suuremman koon vuoksi olla konstikasta, mutta 
se on pieni hinta siitä, että lenkin kestävyyteen 
voi kaikissa tilanteissa luottaa. 

 Jos vilkkaasti liikennöidyllä tiellä perävau-
nussa kuljetetaan vaikkapa minikaivukonetta, 
ja alimittainen sidontalenkki vaunun jollain 
kulmalla yhdistelmän heilahtaessa pettää, seu-
raukset voivat olla arvaamattomat. Vakuutus-
yhtiöiden juristit viimeistään selvittävät vas-
tuuketjun viimeisenkin lenkin.

Heikoin lenkki
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Hannu Koivisto

Simba on maailmalla tunnet-
tu ja tunnustettu muokkain-
merkki. Kun suurin muok-

kainmarkkinoiden alkurynnistys on 
ohi, tuo Simba oman vaihtoehtonsa 
suomalaisen farmarin mullanmöy-
hintään.

Lyhyessä kokeilussa ollut kolmi-
metrinen on ilmeisesti ainoa mullan 
kiillottama yksilö Suomessa. 

Kevyet  
kenttävaikutelmat
Simbaa hankittaessa on kaupas-
ta kysyttävä myös nokkaan rautaa. 
Simba on raskas. Likipitäen kaikis-
ta vastaavista lautasmuokkaimista 
on sanottava samaa, mutta Simbas-
sa lisänä ollut etumuokkain, St-Bar, 
lisäsi painopistettä taaksepäin. Il-

man etumuokkainta kone olisi eh-
kä ollut painoltaan Amazone Cat-
roksen luokkaa. Paino kertoo myös 
rautaa käytetyn. Fendt 818:n 870 
kilon etupainopaketti piti nokan 
juuri kiinni turpeessa, mutta mä-
rissä olosuhteissa, kun kura täyttää 
muokkaimen, on etsittävä lisää pai-
noa keulille. 

Paino hyödyntää luonnonmu-
kaista maan vetovoimaa, jotta 22 
halkaisijaltaan 50 sentin ja kuuden 
millin vahvuista lautasta tunkeutuu 
maahan. ST-Bar tarkoittaa 5 kappa-
letta 15 senttiä leveää piikkiä, jotka 
sekoittavat maata ennen lautasia. 
Matti Kivimäki, koneen omistaja, 
pitää ST-Bar:ia syysmuokkaukses-
sa todella toimivana. ”Pirun hyvä”, 
totesi Matti. 

Kone maksaa 13000 € veroineen. 
Siihen ST-Bar lisävarusteena ke-
ventää kukkaroa 5900 eurolla. Mel-
ko kallis lisävarusteeksi, hinta on 
halvimpien muokkainten luokkaa, 
mutta myllerrystehoa tulee kyllä li-
sää. ST-Bar sopii muihinkin muok-

kaimiin, joihin sitä myyjän edusta-
jan Jorma Mäkisen mukaan tullaan 
myymäänkin. 

Kokeilimme konetta pohjalaisit-
tain jäykkään savimaahan kevät-
muokkauksessa. Maahan oli juur-
tunut jonkin verran juolavehnää, 
joka oli saanut muutama päivä ai-
kaisemmin glyfosaattia. Lopputulos 
oli silmämääräisesti arvioituna sa-
manlainen kuin parhailla ja järeim-
millä lautasmuokkaimilla yleensä. 
Erona oli ehkä se, että etupiikkien 
möyhennys ei näy niin hyvin pääl-
le päin, koska ne jylläävät lautasten 
alapuolella. Maa kuivui hyvin möy-
hinnän jälkeen. Muutaman viikon 
pouta aiheutti sen, ettei kasvustossa 
ollut kehumista. Se oli taas kokeen 
tekijän vika, ei valmistajan.  

Kosteassa toimii varauksin, 
kuivassa mainiosti
Kosteassa, märähkössä savimaassa 
lopputulos oli hyvä. Maa sekoittui 
mainiosti. Kuraa tuntui tarttuvan, 
ja lautasten kulmaa oli veivattava 

loivemmaksi. Tällöin muokkauste-
ho ei kuitenkaan sanottavasti hei-
kentynyt. Kevyessä kivennäismaassa 
ongelmia ei ollut. 

Lautasten kulma säädetään vei-
villä. Molemmissa 11 lautasen lau-
tasriveissä on omat veivinsä, joiden 
tehokas käyttö vaatii pientä harjaan-
nusta. Veivausmahdollisuus on hyvä 
olemassa. Koneen saa säädettyä kä-
tevästi toimimaan eri olosuhteissa. 
Kivimäki ajoi kevyttä, ruutikuivaa 
kesannossa olevaa turvemaata hei-
näkuussa. Lautasten kanssa oli ol-
tava hereillä, etteivät ne olisi kerän-
neet. Muuten kone toimi Kivimäen 
mukaan erinomaisesti. Ultrakevy-
essä kuivassa maassa kone teki hie-
nosti maan mustaksi.

Pitää muistaa, että on harvoin 
tarkoituksenmukaista muokata 
märkää maata, mutta sitäkin joudu-
taan joskus tekemään. Märkä maa 
aiheuttaa päänvaivaa koneiden toi-
minnassa, mutta erityinen hyöty 
siitä on jos halutaan selvittää ko-
neen toimivuus. Jos maata muoka-

Peltoviljely

Toimiva lautasmuokkain 
englantilaisittain

Simba

taan keväällä, niin usein on tarkoi-
tus kuivattaa sitä. Keväällä kynnön 
korvaajana lautasmuokkaus on no-
pea tapa, mutta kumpi on parempi, 
riippuu taas tuurista. Esimerkiksi 
lietelannan multaus sujuu näin-
kin. Paripyöräruletin kanssa ei ole 
kivaa, kun on muutakin tekemistä. 
Kevätmuokkaus on kuitenkin usein 
välttämätöntä.

Simban voisi sanoa olevan ylem-
pää keskitasoa. Takajyrä yritti tulla 
lumipalloksi siinä kuitenkaan ai-
van onnistumatta. Kaapimet tekivät 
työnsä niin hyvin, että suurempaa 
mylttyä ei päässyt syntymään. 

Jyrä on samantyyppinen kuin 
Amazonen Catroksessa. Rautaput-
ken päällä on kiekot, joiden välissä 
on kumipäällysteiset kolot. Kiekot 
on kiinni jousivoimalla, eivät hit-
saamalla. Tässä vaiheessa tehtaan 
edustajalta kuulemma pulppuaa 
puhetta. Syy minkä takia peräkie-
kot eivät ole hitsattuja, on perus-
teltu huomattavalla kestävyyden li-
sääntymisellä, koska kiekot pääse-

vät hallitusti elämään. Koska meil-
lä muokkausmäärät eivät koskaan 
lähentele brittien aloja, kestävyys-
kommentit eivät liene merkittäviä 
myyntiargumentteja.

Omistajan kommentit
Matti Kivimäki aikoo keskittyä Sim-
balla lähinnä syysmuokkaukseen, 
koska kone on kehitelty maassa jos-
sa ei keväällä paljon edes muokata 
eikä kylvetä. Syysmuokkauksessa 
kone toimii luontevammin. Ke-
vätmuokkauksessa lautasmuokkain 
jättää vielä äkeelle töitä. 

Muokkauskeskustelu on pikku-
hiljaa rauhoittumassa. Jokainen on 
löytämässä omalle tilalleen toimivia 
ratkaisuja kirjavasta työkonevali-
koimasta. Jos Simbaa olisi tarjottu 
markkinoille 10 vuotta sitten, olisi 
mielenkiinto jäänyt vähäiselle. Nyt 
se tarjoaa laadukkaan vaihtoehdon 
kyntöä korvaamaan. Kivimäki ai-
koo jättää peltoa pelkälle lautas-
muokkaukselle muutamaksi vuo-
deksi. Hän kuitenkin epäilee, että 

Simba multasi edellissyksyn sängen ja juolavehnän hyvin, mutta kylvölannoittimen laahavannas vaatii vielä joustopiikkiäestyksen.

Koneviesti kokeilee
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Ares L 460

ARES LAUTASMUOKKAIMET

Painot:
3  m  930-1700 kg
4 m 1250-2160 kg

Ares XXL 660 Ares TWIX-
hinattavat lautasmuokkaimet

Painot putkipakkerilla:
ilman lisäpainoja
3 m 2200 kg
4 m 3200 kg
5 m 4800 kg
6 m 5800 kg

Ares Twix malleissa hammastetut, halkaisijaltaan 610 ja 660 mm
lautaset on asennettu pareittain ja kytketty toisiinsa. Rakenne
takaa lautasten hyvän maahan tunketumisen ja lautasten
pyörimisen vaikessakin muokkausolosuhteissa.

Järeät 660 mm/ 610 mm lautasparit

Mallit: TYTAN 14 TYTAN 18
Kantavuus 10 000 kg 14 000 kg
Akselisto 1-akselinen Teli/ jousitettu
Hinta esim. 710/40-22.5 renkain

23.140 alv 0%
 www.turunkonekeskus.fiMarkkinointi, maahantuonti, myynti

Kärsämäentie 47,  20360 Turku, puh. (02) 276 4800

TYTAN-täsmälevittimet
• Levinlautaset 2 kpl
• Murskaintelat 2 kpl vaaka
• Pohjakuljetin: 2 os., 4-teräsketjua,
  teräskolat, käyttö portaaton

TILAA

TESTI-

TULOKSET

MINI-muokkaimet

METAKA -
KOUKKULAVAVAUNU
• kantavuus 16 000 kg

• matala rakenne, rungon kork. maasta 88 cm

• rungon pituus 5,0 m,

• lavapituudet 4,8-6 m

• kippauskulma 52 astetta

• rengaskoko 500/50 R17

• standardin mukainen koukkulaite

• valmistettu korkealaatuisesta teräksestä

• kotimainen

Hinta 15.500 alv 0%

Kysy koneista tarjous ja lähin jälleenmyyjäsi.

Tarjoushinnat putkipakkerilla ja
hammastetuilla 460 mm lautasilla

L 460 3,0 m

5.150  alv 0%

L 460 4,0 m

6.150 alv 0%

Takajyrävaihtoehdot
• putkipakkeri • jyräkiekkopakkeri
• crosskilljyrä • hainevajyrä
• tiivistysjyrä UUTUUS

Hinausvarustus
(paino 350 kg)
2.200 alv 0%
Lisäpainosarja
600 kg 1.300 alv 0%

UUSI

MALLISTO

XL 560 4,0 m

7.500 alv 0%

XL 560 3,0 m

6.175 alv 0%

Tarjoushinnat putkipakkerilla ja
hammastetuilla 560 mm lautasilla

Ares XL 560

Takajyrävaihtoehdot
• putkipakkeri
• jyräkiekkopakkeri
• tiivistysjyrä UUTUUS

Painot:
3 m 1320-1800 kg
4 m 1700-2200 kg

Hinausvarustus
(paino 400 kg)
2.500 alv 0%

Myös  4,5 ja 6,0 m työ-
leveydet L, XL, XXL mallit.

Takajyrävaihtoehdot:
• Putkipakkeri 60 cm • Jyräkiekkopakkeri
• Crosskilljyrä • Tiivistysjyrä UUTUUS ( kuvassa )

Tarjoushinnat putkipakkerilla ja
hammastetuilla 660 mm lautasilla

XXL 660 4 m

8.315 alv 0%

XXL 660 3 m

6.850 alv 0%

Painot:
ilman
lisäpainoja
3 m 1640 kg
4 m 2100 kg

Hinausvarustus
(paino  400 kg)
2.500 alv 0%

UUTUUS!

UUTUUS !

Myymme myös osamaksulla ja vuokrarahoituksella

MINI-aurat: työl. 256-416 cm
MINI R-paluuaurat työl. 210-350 cm
• terässä vannas,  maapuoli ja
   käännettävä kärki
• automaattinen laukaisulaite
• Hintaesimerkki Mini R 6+2
   8-siipinen , työleveys 280 cm

12.175 alv 0%
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kyntö tulee kysymykseen viimeis-
tään siinä vaiheessa kun kasvijätettä 
alkaa jäädä pintaan.

Syvemmällä kulkevat jankkuri-
maiset ST-barin etupiikit ovat sei-
näjokelaisfarmarin mieleen. Etupii-
kit ovat irrotettavissa pikakourilla, 
mistä kunniamaininta, mutta to-
dennäköisesti ne ovat suurimman 
osan aikaa paikoillaan. Niistä ei ole 
vielä ollut muuta haittaa kuin yli-
paino. Pikakourilla asennettavat li-
sälaitteet ovat harvinaista herkkua. 
Niitä pääsee myymään muidenkin 
valmistajien aparaatteihin. 

Pienet Suomeen
Simbaa markkinoi Tero Hokka KY. 
Varastosta löytyy pienin kolmimet-
rinen malli. Myyjän edustaja pori-
lainen Jorma Mäkinen arvioi kiin-
nostuksen vielä riittävän ehkä neli-
metrisen kiinteärunkoisen nostolai-
temallin hankintaan, mutta suurten 
hinattavien kysyntä tulee olemaan 
vähäistä. Näin varmaan on – suurin 
7600-kiloinen 6,6-metrinen vaatii 
jo yli 220 heppaisen juhdan eteen-
sä. Tällaisella koneella ökyily ei tule 
monen pojan mieleen. Hinattavia 
ovat 4,6, 5,5 ja 6,6 metriset mallit. r

Simba on uuden brittiläisen laatuajattelun hedelmä. Koneen suunnittelu ja toteutus oli erikoista seisontajalkaa lukuun-
ottamatta onnistunut hyvin. 

Näissä kuvissa näkyy hyvin jankkurimaisten ST-barin etupiikkien rakenne ja toiminta. Ne sekoittavat maata syvältä ja jo 
ennen lautasia.   
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Heikki Härkönen,
Uolevi Oristo,
Juho Vanhakartano ja
Mikael Wathén

Maatalouden ammattilaisil-
le suunnattu Okra 2006 
-näyttely järjestettiin kesä-

heinäkuun vaihteessa jo 13. kerran. 
Tänä vuonna kolmipäiväiseksi kas-
vanut tapahtuma on vakiinnuttanut 
asemansa kotimaisten konenäytte-
lyiden joukossa. Joka toinen vuosi 
järjestettävä ja koneisiin keskittyvä 
Okra tavoittelee jo Suomen suu-
rimman maatalousnäyttelyn titteliä 
tämänvuotisella 35 000 näyttelyvie-
raan saaliillaan.

Totuttuun tapaan Okran järjes-
tää Lions Club Oripää ja paikkana 
on Oripään lentokenttä Varsinais-
Suomessa. Yhdistykselle on näyt-
telyvuosien varrella kertynyt hyvä 
joukko talkoolaisia, jotka taitavat 
tehtävänsä ja palvelevat asiakkaita 
mielellään.

Kiitos talkootyön sisäänpääsy- ja 
näytteilleasettajahinnat voidaan pi-
tää kohtuullisella tasolla ja silti teh-
dä tapahtumalla taloudellista voit-
toa, joka käytetään yhdistystoimin-
taan lähialueilla. Alhaiset näytteil-
leasettajahinnat taas takaavat, että 
monet konevalmistajat ja kauppa-
ketjut osallistuvat näyttelyyn tuoden 
mukanaan osastoille suuren määrän 

esittelykoneita. Myös muutamat yk-
sittäiset koneyrittäjät uskaltautuvat 
esittelemään koneitaan ja työsuo-
ritteitaan suuren kävijämäärän ja 
kohtuullisten hintojen houkutte-
lemina.

Vaikka Okrassa oli esillä pieni 
eläinosasto ja jokaisen kesätapah-
tuman pakolliset markkinamiehet 
kailottivat tarjouksiaan ohikulki-
joille, eivät pääasiana olleet koneet 
suinkaan jääneet paitsioon, päinvas-
toin. Todellisen työn tekijät, maan-
viljelijät ja koneyrittäjät, tutkivat in-
nostuneina traktoreita, puimureita 
sekä työlaitteita ja löysivät joukosta 

muutaman kiinnostavan uutuuden-
kin. Löytöjä esittelemme seuraavilla 
sivuilla kuvakoosteen muodossa.

Näyttelyn iloista ilmapiiriä täy-
densi aurinkoinen sää ja monen 
kohdalla toteutunut koko perheen 
yhteinen kesäpäivän vietto. Kysyvä 
sai Okrassa varman vastauksen käy-
tännön työt tuntevilta kone-edusta-
jilta ja tehtaiden miehiltä niin tark-
koihin teknisiin kysymyksiin kuin 
kevyempiin ”Mitäs näillä tehdään?” 
-uteluihinkin. Tyrkyttävät myyn-
timiehet olivat näyttelyn osastoilla 
katoavaa kansanperinnettä. r

Järjestelyt toimivat Okrassa
Aurinkoinen sää houkutteli Oripäähän 35 000 kävijää

Yrjö Tenkanen Oy:n Teko-lautasmuokkaimien työleveydet ovat 3, 3,5 ja 4 met-
riä. Lautasten läpimitta on 510 ja jyräkiekkojen 500 mm.  (HH)

Lapinlahtelaisen Lametalin hinattavien Stark-hiekoittimien säiliötilavuudet 
ovat 1,5 ja 2,5 kuutiota, hiekoitusleveydet ovat vastaavasti 1,5 ja 2 metriä. 
Telasirottimen ja murskainakselin kierrosnopeuksia voidaan säätää. Säiliössä 
vakiona oleva verkko estää kivien ja jäälohkareiden pääsyn sirottimelle. (HH)

Ab Tomas Kjellmanilla oli esillä uusi Metsjön MetaFlex 24 -monitoimivaunu, 
joka voidaan varustaa koukkulavakiinnityksellä. Lavanvaihto voidaan suo-
rittaa myös laskemalla alusta hydraulisella jousituksella ja jättämällä lava 
ylös jalkojen varaan. Hydraulinen jousitus toimii moniakselisissa vaunuissa 
perinteisen keinutelin tapaan. Tässä vaunussa ensimmäinen akseli on lisäksi 
ohjaava. (MW)

Köckerling Herbamat on nurmen uudistamiseen tarkoitettu suorakylvökone, 
jonka työleveys on 2,5 m. Veitsityyppinen vannas avaa vaon, jonka vantaan 
sivulla kulkeva suksi sulkee ja takana oleva painin tiivistää. Vantaiden väli on 
vain 8,3 cm. Varsinainen kylvölaite on Amazonen valmistama. Koneen oma-
paino on 900 kg ja sitä voidaan lisätä täyttämällä painotuslaatikot hiekalla. 
Konetta markkinoi Ekotjänst Boris Lindgård. (UO)

Tero Hokka Oy Loimaalta edustaa englantilaisia Dowdeswell on land -auroja, 
joiden vetokonetta ajetaan kyntämättömällä maalla, jotta vaon pohja ei tiivisty. 
5-teräisen nostolaitekiinnitteisen on land -auran verollinen hinta on 23 600 € 
ja 6-teräisen 25 400 €. (UO)

Dalbo Cultimax -äkeen piikit on jaettu 7 akselille ja piikkiväli on 8 cm. Edessä 
on leveistä lattapiikeistä koostuva joustolata. 8-metrisen äkeen latassa on 28 
piikkiä. Takana on jälkiäes. Työleveydet ovat 6,5, 8 ja 9 m. Kaikkien mallien 
kuljetusleveys on 3 m. Konetta myy Y-Maatalous. (UO)

Sariksen perävaunuvalikoima on laaja. Saris PK 20 kippivaunun kokonaispaino 
on 2000 kg ja kantavuus 1440 kg, suuremman PK30 mallin vastaavat arvot 
ovat 2700 kg / 2115 kg. Kippi toimii käsikäyttöisellä hydraulipumpulla. Verot-
tomana 4500 € maksava PK 40 mallin kantavuus on 2625 kg ja se on varustettu 
sähköisellä kipillä. Myynnistä Suomessa vastaa M. Alander Oy.
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John Deere 50 vuotta Euroopassa
JUBILEUM-varustepaketti juhlahintaan

Kysy konemyyjältäsi!

KUOPIO
Takojantie 3,

puh. 010 76 84120

KOKKOLA 
Prismantie 1,

puh. 010 76 84700

KOUVOLA
Kaitilankatu 5-7,

puh. 010 76 83400

OULU
Lumijoentie 8,

puh. 010 76 84910

SEINÄJOKI
Latvalantie 4, 

puh. 010 76 83470

TAMPERE
Nuutisarankatu 35,
puh. 010 76 83180

TURKU
Jonkankatu 3,

puh. 010 76 83550

HYVINKÄÄ 
Peltokuumolantie 4,
puh. 010 76 83420

www.agrimarket.fi 

Ahjocon etusäiliö on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kokonaistilavuus 
vaahtoamisvaroineen on reilut 700 litraa. Säiliö voidaan varustaa sähköisellä 
sekoituspumpulla, jonka tuotto on 40 l/min. Ruiskutusliuos voidaan siirtää 
takana olevaan ruiskuun joko yhdellä kertaa tai vähitellen sitä mukaa, kun 
takasäiliö tyhjenee. Etusäiliö kiinnitetään esimerkiksi etukuormaimen kiinni-
tyspisteisiin tai etunostolaitteeseen. Säiliön hinta on varustuksesta riippuen 
1200-2000 € ja markkinoinnista vastaa Y-Maatalous. (UO)

Ekotjänst Boris Lindgård on kasvattanut tuontivalikoimaansa moottoroiduilla 
Sherpa-kottikärryillä. Laite ei ole suinkaan lelu, vaikka ensivaikutelma naurat-
taakin. Käryä voidaan käyttää rakennustyömailla ja ahtaissa rakennuksissa, 
kuten vahoissa hevostalleissa, joihin pienkuormaajakaan ei mahdu. Lavan 
tilavuus on 100 tai 140 litraa ja kuormaa saa olla enintään 200 kg. Hondan 
moottori pyörittää hydraulipumppua, joka käyttää pyörässä olevaa hydrauli-
moottoria sekä kippiä. Lavan ja samalla aisojen korkeutta kannatuspyöriin näh-
den voidaan säätää hydrauliikalla. Varsinainen kippaus tehdään käsin, mutta 
sylinterin avulla hoidetaan eniten hauista vaativa lavan nosto yli vaakatason. 
Kärry kulkee takapäässä olevien kannatuspyörien varassa, jotka kuitenkin ovat 
maastokäyttöön pienet. Kuski ohjaa ja keventää kannatuspyörien kuormaa 
tarvittaessa sarvilla. Kärryn hinta on noin 3500. (UO)

Fliegel-puskuvaunu voidaan varustaa helppokäyttöisellä kuormapeitteellä. 
Peite on kuorman teon aikana kärryn lipan päällä, josta se vedetään lavan 
päälle kammella pyörittämällä. Fliegelin vaunuja edustaa Maitti Oy. (UO)

Antti C-80 ketjukuljetin on tarkoitettu viljan siirtoon esimerkiksi kuivurista vie-
ressä olevaan siiloon. Tasokuljettimen suurin teho on 80 t/h ja siirtomatka 3-44 
m. Kolat on valmistettu muovista. Kuljetin voidaan varustaa useilla täyttö- ja 
purkausaukoilla, joita voidaan avata ja sulkea joko käsin tai sähkömoottorei-
den avulla. Antti tasokuljetinta myy Agrimarket. (UO)

Powerfogger 60 kylmäsumutuslaitetta voidaan käyttää karjasuojien, juuresva-
rastojen ynnä muiden tilojen desinfiointiin ja tuholaistorjuntaan. Myös käyttö 
jäähdytyssumutukseen, kuten helteisellä Okra-osastolla tehtiin, on mahdollista. 
Tehokkaalla puhaltimella ja Siemensin matalapainekompressorilla varustettu 
laite toimii valovirralla ja sumuttaa haluttua liuosta 20-30 litraa tunnissa noin 60 
metrin etäisyydelle. Kylmäsumutuslaite on helppokäyttöinen. Powerfogger 60:n 
hinta on noin 4500 e (sis. ALV) ja sitä myy Broilertekniikka Oy Huittisissa. (UO)
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Rypsiöljyllä käyvä  
Belarus

Espoolainen Manelius Manage-
ment Oy toimittaa varustusta, 
jolla rivipumppudiesel saadaan 
käymään rypsiöljyllä. Varuste-
sarja koostuu kahdesta rypsiöl-
jyä lämmittävästä vastuksesta 
(suodin- ja virtauslämmitin), 
lämmönvaihtimesta (jäähdytys-
neste-polttoaine), polttoaineen 
lämpömittarista, polttoaineen ja 

jäähdytysnesteen ohjaukseen tar-
vittavista kolmitiehanoista sekä 
letkuista, katkaisimista ja liitti-
mistä. Lisäksi toimitukseen sisäl-
tyy 29 litran vetoinen polttoaine-
tankki, josta saadaan moottorin 
kylmäkäynnistykseen ja lämmi-
tyskäyttöön tarvittava mootto-
ripolttoöljy. Varustuksen veroton 
hinta ilman asennusta on 500 € 
ja asennettuna 1000 € plus mat-
kakulut.

Yrjö Tenkanen Oy:n Palms-maansiirtovaunun tyhjäpaino on 
3500 kg ja kantavuus 14 500 kg. Lavan tilavuus on 10 kuu-
tiota ja laita- sekä pohjamateriaali kuusimillistä Fe 52:sta.  
Kippauskulma on 55 astetta. Pyöräkoko on 600/50-22.5. ja 
keinutelin etumaisissa pyörissä on vakiona jarrut. (HH)

Seppo Kuisma Oy:
n Kire-perävaunu-
mallisto on täyden-
tynyt kantavuudel-
taan 10-tonnisella 
kiinteälaitaisella 
perävaunulla (ku-
vassa), kymmenen 
tonnin maansiirto-
vaunulla ja yhdek-
sän tonnin teräs-
laitaisella vaunulla. 
(HH)

Unialta on tullut uusi Ares-lautasmuokkain. Mallinimeä XXL 660 tottelevassa 
muokkaimessa on nimensä mukaisesti 660 mm halkaisijaltaan olevat lovetut 
muokkainkiekot. Lautasten jousitus on toteutettu kumipatukoilla. Jälkihara 
kuuluu vakiovarustukseen ja putkipakkerilla varustettuna kolmimetrinen 
muokkain painaa 1640 kg. Lisävarusteena on saatavissa hinausvarustus, joka 
lisää painoa 400 kg. Uniaa myy Turun Konekeskus. (JVa)

Vielä nimeämätön Dino Machinen tuotantoa oleva James-etukuormain on 
kiinteäsovitteinen ja tarkoitettu yli 150 hevosvoimaisiin traktoreihin. Nosto-
korkeus on 4,4 m ja nostovoima tähän korkeuteen on 3700 kg. Murtovoima 
kauhan kärjessä ala-asennossa on 3500 kg. Levyaisainen kuormain itsessään 
painaa 950 kg. Vakiovarusteena on hydrauliset vakain, vaimennin ja työko-
nelukitus. (JVa)

Propax Agron toinen uutuus oli Land Priden nurmikon suorakylvökone. Laitteen 
etuosassa on jyrsin joka avaa vakoja vanhan nurmen pintaan ja siemenet 
putoavat vapaasti takana olevasta säiliöstä käsitellylle alueelle, minkä jälkeen 
jyrä viimeistelee lopputuloksen. Kylvökonetta on saatavissa 130 ja 180 cm 
työleveyksillä. (JVa)

Propax Agron osastolla oli Petersonin valmistama kevyt kenttäsaha. Kokoon-
laitettuna sahan pituus on vain neljä metriä ja sen kuljettaminen onnistuu 
esimerkiksi henkilöauton perävaunulla. Sahaa liikutetaan pitkin kiskoja työn-
tämällä ja vetämällä. (JVa)

Turun konekeskuksen osastolla oli esillä Starkin valmistama järeä uutuuspe-
rävaunu. Vaunu on varustettu hydraulisella aisajousituksella, jäykällä lava-
rungolla ja kahdella kippisylinterillä. Muutenkin rakenteen yksityiskohtiin on 
kiinnitetty erityistä huomiota ja lopputulos vaikuttaa hyvin jämäkältä. (JVa)

Rypsi-Belaruksessa rypsiöljyä 
lämmitetään sekä jäähdytys-
nestejärjestelmään että moot-
torin voitelujärjestelmään liite-
tyillä lämmönvaihtimilla. (HH)

Tempo Pro E12- ja E14-maansiirtovaunut ovat Agri-Kymin vaunuvalikoiman 
tuoreimmat tulokkaat, joiden typpinumerot ilmoittavat kantavuuden tonneina. 
Vaunujen FAD-keinuteliakselistot voidaan varustaa joko 16,5/70x18, 500/50x17 
tai 600/50x22 -rengastuksella (viimeksi mainittu vaihtoehto ainoastaan 14 t 
vaunuun). Etummaisissa pyörissä on jarrut vakiona. Vaunuissa on kotimaiset 
Nurmi-kipit, pienemmän lava-
tilavuus on 7,7 ja suuremman 
8,9 kuutiota. Pikakiinnitteiset 
kasettikorokelaidat saa lisäva-
rusteena. (HH)

Belaruksessa siirtymien kaksoispolttoainejärjestelmään on kaksiosaisen tankin 
ansiosta helppoa. Vasempaan puoliskoon tankataan rypsiä ja oikeaan moot-
toripolttoöljyä. (HH)

Multivalta on nyt saatavissa kaikkiin lautasmuokkainmalleihin jälkiasenteinen 
hinausvarustus. Se koostuu muokkaimen päälle tulevista kannatinpalkeista, 
joihin akselisto on yhdistetty saranan ja hydraulisylintereiden avulla. Muok-
kaimen etupäähän asennetaan erillinen vetoaisa, joka kiinnitetään traktorin 
vetovarsiin. (JVa)

Turun Konekeskuksen myymän Metaka 16 koukku-
lavavaunun omapaino on 2840 kg, kantavuus 16 
600 kg ja rengaskoko 500/50. Kippauskulma on 52 
astetta. (HH)

Ylinevan Paja Merikarvialta valmistaa kuor-
ma-auton runko- ja akselirakenteisiin perus-
tuvia vaunuja joko vetävinä tai ilman vetoa.  
Alle voi valita joko auto- tai perävaunuren-
kaat. (HH)
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Bioenergian tutkimukseen 
lisää varoja
Suomelle lankeavan EU-puheenjohtajuuden yksi pääteema on bioenergia. Ai-
heen pohdiskelu Suomen kaudella sopii kahdesta syystä. Puun ja puusta peräisin 
olevien polttoaineiden osuus energian kokonaiskulutuksesta on 20 %, mikä on teol-
lisuusmaiden suurimpia. Selluteollisuuden lipeäpoltot tekevät tuosta puuenergiasta 
52 % ja mekaanisen metsäteollisuuden poltettavat jätteet 26 %. Metsäteollisuuden 
osuus puuperäisen energian käytöstä on siten yhteensä lähes 80 %. Muun puuener-
gian käyttö on vain kohtuullista keskitasoa.

Puheenjohtajakaudella voimme pöyhistellä hyvillä prosenttiluvuilla ja toisaal-
ta ryhdistäytyä muun puun energiakäytön lisäämisessä. Ryhdistäytyminen on hyvä 
aloittaa tutkimuspanoksen lisäämisellä. Selvityksiä kaivataan esimerkiksi siitä, miten 
paljon puunkäyttöä on varaa lisätä ennen kuin poltto uhkaa metsäteollisuuden puun-
saantia. Tutkittavia asioita voi listata pitkän rivin.

Hallitus on energiapoliittisessa selonteossa viime syksynä ottanut tavoitteek-
seen pitää Suomi puunkäyttäjien kärjessä. Kun metsäteollisuuden osuus ei enää kas-
va, vaan pikemminkin pienenee, puunpolton lisäys on haettava lämpölaitosten ja 
pienkiinteistöjen osuudesta pellettien, hakkeen ja klapipuun käyttöä kasvattamalla. 

Siirtyminen mukavasta öljystä vähän työläämpään puuhun vaatii potkua avustus-
ten muodossa. Avustamisen muodoista ja määristä on tähän saakka päätetty lähinnä 
sormituntumalla. Kohdistamalla tutkimukset oikein pystyttäisiin avustukset kohdista-
maan tehokkaasti ja saataisiin samalla rahalla aikaiseksi enemmän siirtymää öljystä 
puuhun. 

Saksassa Baijerin osavaltiossa on bioenergian tutkimukseen pantu rahaa muuta-
man viime vuoden aikana 170 milj. euroa. Sillä rahalla on etsitty vastausta siihen, mit-
kä ovat käytettävissä olevat bioenergiavarat, mistä lisäenergia löytyy lisää, millä ta-
valla siirtymistä öljystä ja sähköstä bioenergiaan on yhteiskunnan kannalta edullisinta 
avustaa ja mitä kriteereitä avustuskohteille on asetettava.

Joku saattaa kyseenalaistaa tutkimisen tarkoituksenmukaisuuden. Tähän voisi 
vastata, että tuskin Baijerissakaan on haluttu tutkia vain tutkimisen vuoksi. Tutki-
muspanoksella on haluttu saada vastineeksi rahanarvoista tietoa. Baijerissa tässä 
onkin onnistuttu: puun energiakäyttö on kasvanut enemmän kuin muissa Saksan 
osavaltioissa.

Metsäteollisuus valittaa puukaupan heikkoa sujumista. Tällä perusteella on syn-
tynyt epäilys puun riittävyydestä. Metsäteollisuuden puunkäyttö on lisääntynyt, 
mutta myös metsien vuosikasvu on noussut sodan jälkeen yli 50 % ja käyttö nousee 
edelleen.
Metsänomistajan näkökulmasta on vain hyvä asia, jos samasta kuitupuupinosta kil-
pailevat sekä metsäteollisuus että lämpölaitokset. Kasvanut kysyntä nostaa kuitu-
puun hintaa ja teollisuus näkee hintojen nousun uhkana kilpailukyvylleen. Saksassa 
ja Itävallassa kilpailu samasta puupinosta on jo toteutunut. Sellupuun hinnannousu 
ei ole uhka suomalaiselle teollisuudelle, jos sama hinnannousu koetaan muuallakin.

Joutilaille pelloille tarjotaan ruokohelpeä. Vielä on tutkimatta se, onko löydettävissä 
myös muita tehokkaita energiakasveja, esimerkiksi nopeakasvuinen haapa. Itävallassa 
olen nähnyt pellossa kasvavan nopeakasvuista poppelia, haavan sukulaista. Poppelia 
kasvattamalla pelto tuottaa energiasatoa enemmän kuin ruokohelpi. Puun korjuu on 
yksinkertaisempaa kuin ruokohelven, ja hake kelpaa muillekin kuin Vapolle. Kaikkein 
kannattamattominta on kesantopeltojen pitäminen tyhjän panttina.

Sodan jälkeen koko Suomi lämpeni bioenergialla, hevoset vetivät bioheinällä ja 
miehet tekivät halkoja bioläskillä.

Konekentän laidalta

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Juhani Rahkonen

Urakoinnin osuus maatilan 
peltotöissä kasvaa mukavaa 
vauhtia. Puutteelliset valmis-

telut molemmin puolin häiritsevät 
liian usein työn sujumista ja laatua. 
Valmistaudu mieluiten perusteel-
lisesti!

Maatalousurakoinnin yleistymi-
nen on suorastaan iloinen asia. Se 
on suorakylvön ohella järkeväm-
piä edistysaskelia mitä meikäläises-
sä maataloudessa on käytännön ta-
solla viime vuosina tehty. Kummas-
sakaan ei makseta turhasta, paitsi 
jos ostat oman suorakylvökoneen 
vähille kylvöhehtaareillesi.

Pelkkä puhelinsoitto  
ei riitä
Urakointipalveluiden ostaminen 
toiselta viljelijältä tai päätoimisel-
ta koneurakoitsijalta edistää mo-
lempien osapuolien elinkeinotoi-
mintaa, jossa molempien pitää olla 
tyytyväisiä työvaiheen suorituksen 
jälkeen ja valmiita seuraavaan ker-
taan.

Tärkein, ja monesti todellista sel-
kärankaa vaativa tekijä on pää-
tös käyttää urakointipalvelua oman 
puurtamisen ja nyhräämisen sijas-
ta. Tilanne on urakointiin soveliain 
silloin, kun viljelijällä on siksi aikaa 
muuta tekemistä, jossa voi käyttää 
omaa parasta osaamistaan.

Pelkkä puhelinsoitto urakoitsi-
jalle ei missään tapauksessa riitä 
vaan "hyvin valmisteltu on puolik-
si tehty" pätee jälleen kerran. En-
nakkovalmistelut koskevat ehdot-
tomasti molempia osapuolia, ura-
koitsijaa sekä toimeksiantajaa. Kes-
kitymme tässä lähinnä viljelijän 
ennakkotoimiin hänen valmistau-
tuessaan urakoitsijan tuloon. Syys-
kylvöjen lähestyessä tarkastelem-
me asiaa lähinnä kylvöurakoinnin 
kantilta. Useimmat seikat pätevät 
hyvin muissakin maatilan urakoin-
titehtävissä.

Tilaa ajoissa!
"Nopeat syökööt hitaat" esitän ihan 
tässä muodossa. Miksi ihmeessä jät-
tää tilaus urakoinnista työn suorit-
tamista edeltävälle viikolle? Kuvitte-

le asiaa urakoitsijan näkökulmasta, 
niin ymmärrät tilanteen paremmin. 
Urakoitsijalla pitää olla kohtalainen 
varmuus työn määrästä, jotta hän 
voi investoida käyttötarkoitukseen 
sopivaan ja tehokkaaseen konee-
seen. Toisaalta urakointia tekevi-
en oma markkinointi on monella 
aivan alkeellista, pelkkä odottelu 
ei riitä.

Kylvösuunnitelmat lyödään ny-
kytilanteessa, aika usein viljelyso-
pimusten ja -tukien myöhäisen var-
mistumisen vuoksi, lukkoon varsin 
myöhään, keväällä vasta maalis-
kuussa ja kesällä juhannuksen jäl-
keen. Urakoitsija arvostaa kuitenkin 
kovasti, jos teet alustavan varauksen 
jo muutamaa kuukautta ennen kyl-
vöaikaa ja varmistat asian heti kun 
olet viljelypäätöksesi tehnyt. Suun-
nittelet asioita kiitettävän pitkällä 
tähtäimellä kun tilaat kevätkylvä-
jäsi jo syksyllä samaan aikaan kuin 
lannoitteet.

Viimehetkellä tilaajilta urakoitsi-
jat voivat aivan hyvin periä muuta-
man euron hehtaarilta tai tunnilta 
enemmän pienenä koulutuspork-

kanana seuraavaa kertaa varten. 
Tilaushetkellä molempien osa-

puolien pitää puhua samaa kieltä 
ja varmistaa asia vähintään omil-
la muistiinpanoillaan. Kirjallinen 
sopimus on varsin suotava, mikä-
li osapuolet eivät ole hyvin tuttuja 
keskenään. Valmiita sopimuspoh-
jia saa netistä esimerkiksi Työte-
hoseuran osoitteessa "tts.fi/maata-
lous/yty".

Sovi muutakin 
kuin kylvöala
Tilaushetkellä pitää sopia muutakin 
kuin työn kohde, ellei nyt olla aivan 
luottamuksellisen tuttuja ja tunneta 
toisen tavat. Kylvöurakoinnin taksa 
on yleensä x määrä euroja hehtaa-
rilta tai tunnilta. Varmista heti, ve-
roton vai verollinen. On myös selvi-
tettävä ja sovittava, mitä hinta sisäl-
tää. Tässä vaiheessa on hyvä antaa 
jo myös laskutustiedot.

Ensimmäiseksi pitää etsiä ura-
koitsija ja varmistua siitä, että hy-
väksyt hänen kalustonsa pellollesi 
kylvöä tekemään. Maan tallaami-
nen on aina haitallista, joten edel-

lytä urakoitsijan traktorilta mam-
muttirenkaita eteen ja taakse tai 
paripyörävarustusta. Myös renkai-
den ilmapaineesta kannattaa kes-
kustella jo etukäteen. Mitä merkit-
sevät sinulle kylvökoneen leveys, 
riviväli, säiliötilavuudet, todelliseen 
suorakylvöön pystyvä vai ei, etu-
muokkaimet jne.? 

Kuuluuko taksaan täyttövaunu 
ruuveineen ja traktori tai suursäk-
kien nostelua varten? Onko käytet-
tävissä ehkä etukuormaintraktori? 
Tarvitaanko tilaajan apua koneiden 
käyttämisessä? Tehdäänkö ajourat 
ruiskutusta varten ja millä raide-
leveydellä? Maksaako se erikseen? 
Kuinka kaukaa lannoite ja siemen 
pitää hakea? Entä jos edellisen sa-
don kasvijäte haittaa kylvöä? Olet-
taako urakoitsija saavansa kahvi- 
tai ruokatarjoilua? Nämä kaikki 
seikat on syytä keskustella avoi-
mesti heti neuvotteluhetkellä, jos-
ta edetään mahdolliseen tilaukseen. 
Asiat on henkisesti helpompi sopia 
tässä vaiheessa kuin pellon päässä 
tilanteen ollessa päällä. Silloin se 
saattaa jo syödä herkkää miestä.

Suunnittele ja  
toimi ajoissa!
Kun urakointitilaus on sitovasti 
tehty, alkaa viisas viljelijä miettiä 
hyvän ennakoinnin ja toteutuksen 
tuomaa ihanuutta. Valmistautumi-
sen asialista ei ole mitenkään ole-
maton. Liian moni on huomannut 
tai huomaa sen vasta silloin, kun 
urakoitsija yrittää selviytyä tilan 
kylvöistä.

Lannoite- ja siemenhankinta ja 
logistiikka ovat ensimmäisiä mie-
tittäviä: irtotavarana, suursäkeissä 
vai piensäkeissä? Miten työ koko-
naisuutena sujuisi parhaiten ja ta-
loudellisesti? Kun kunnostat omaa 
viljaasi siemeneksi, et ole lainsuo-
jaton tai pikkurikollinen, vaan to-
teutat tilallesi sopivaa taloudellista 
toimintaa. Tilaa lajittelu-peittaus-
urakoitsija ajoissa ja edellytä myös 
hänen tulevan ennen kylvöviik-
koa! Tai jos teet itse, älä jätä vap-
puviikolle. 

Mieti lannoitesäkkien sijoittelu: 
voit vallan mainiosti varastoida ne 
lavoille ja hyvin peitettynä kylvö-
lohkojen tuntumaan. Siihen ei tar-

vita isoa, hienoa ja kallista kone-
hallia. Kylvöjen tullen säästät tällä 
tavoin yhden tarpeettoman välikä-
sittelyn, siis aikaa ja työtä säästyy. 

Viljelysuunnitelman yhteydessä 
tarkkana viljelijä otat valokopion 
peltokartastasi ja merkitset selke-
ästi urakoitavien lohkojen ulko-
reunat. Merkkaa kunkin lohkon 
kohdalle sen digitoitu, virallinen 
pinta-ala. Lohkon päälle merkitset 
lannoite- ja siemenmäärän hehtaa-
ria kohden. Jos haluat tietyn kylvö-
suunnan, niin ilmaise se myös kar-
talle. Kullekin paperisivulle mer-
kitset vielä kännykkänumerosi. Tä-
män perusdokumentin kun isket 
urakoitsijan kouraan hänen tul-
lessaan, tai mieluiten toimitat sen 
hänelle jo aikaisemmin, niin ihan 
varmasti Touko Urakoitsija arvos-
taa sinua. Samalla teet hyvää perus-
työtä onnistuneelle kasvukaudelle.

Kiviä ja kantoja  
voi myös kerätä
Sitten jalkaudutaan itse kohteille. 
Järkevän peltoviljelyn ja urakoin-
tina teettämisen perusteita luodaan 
pikkuhiljaa vuosia etukäteen. Vaik-
ka tuotteesta saatava alhainen hinta 
ei rohkaisekaan peltojen peruskun-
nostuksiin, niin edelleen lohko-
jen yhdistäminen ojia poistamalla, 
salaojittamalla, maita vaihtamalla 
ja nurkkia raivaamalla on muuta 
kuin hullun hommaa. Riittävän 
kokoisella ja suorakulmion tai ne-
liön muotoisella lohkolla työme-
nekki on parhaimmillaan murto-
osa epämääräiseen pikkulohkoon 
verrattuna. Myös työn jälki ja sitä 
kautta satotaso on varmasti pa-
rempi. Alle hehtaarin metsäpellot 
on syytä jättää kesannolle tai istut-
taa koivulle.

Viisas ja viitseliäs viljelijä kerää 
vuosittain ennen ja jälkeen kyl-
vöjen pelloiltaan kivet ja kannot 
pois. Lähtökohdat tässä tilanteessa 
ovat toki hyvin erilaiset eri puolil-
la maata, mutta liian moni ei viitsi 
tehdä tätä silmäniloakin tuottavaa 
työtä. Mikäli kiveä ja kantoa esiin-
tyy urakointilohkoilla satunnaisesti 
tai enemmän, on hyvä sopia ura-
koitsijan kanssa menettelytavoista. 
Entä jos urakoitsijan vannas särkyy 
kiveen tai kantoon? Isommat, lä-

Valmistaudu kunnolla 
urakoitsijan tuloon

Rypsi sopii myös erinomaisesti suorakylvöurakointiin. Riihimäkeläinen viljelijä-urakoitsija Heikki Sorri laittoi lypsykarjan korkealaitaiseen ja ryhtyi monen toimen 
koneurakoijaksi. Varustelussa ei pitäisi työn teettäjälläkään olla moittimista: paripyörät traktorin joka kulmalla ja 4-metrisen suorakylvökoneen etuvarusteena muok-
kauskiekot laskettavaksi kamaralle vain todelliseen tarpeeseen. 
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hellä maan pintaa piilossa tai huo-
nosti näkyvissä olevat kivet pitää 
merkitä ennen urakoitsijan tuloa.

Kulkuväylät kuntoon
Salaojitetuilla mailla lohkon kulmi-
en ja rajojen näkeminen on selvää 
ja helppoa viljelijälle itselleen, mut-
ta ei ulkopuoliselle. Merkkaa siis 
kirkasvärisellä kepillä nurkkakoh-
dat, samalla kun merkitset muut 
mahdolliset esteet tai vaaranpaikat 
(penkkasortumat, upottavat paikat 
yms.). Älä missään nimessä ajata 
raskasta kylvöyhdistelmää kevät-
pellolla upoksiin. 

Nelimetrinen kylvölannoitin ei 
mahdu kulkemaan minkä tahansa 
lehmipolun läpi. Jotkut urakoitsijat 
joutuvat pitämään moottorisahaa 
mukanaan päästäkseen lohkoille 
kolhimatta koneitaan. Kulkuväyli-
en, kääntöpaikkojen ja varikkojen 
raivaus on yksi todellisia perusval-
misteluja. Lohkoille johtavat sil-
tarummut ovat jääneet koneiden 
koon kasvun myötä auttamatto-
man kapeiksi, joten niitä pitää le-
vittää todella ronskisti. Kannattaa 
pitää mielessä, että  sadonkorjuu-
kalusto on vähintään yhtä mit-
tavaa.

Hyvin sorastettu ja tasoitettu 
peltotie tuottaa kaikille osapuolil-
le mielihyvää. On käsittämätöntä 
miten möykkyisiä teitä pitkin pel-
loille kuljetaan sadan tuhannen eu-
ron koneilla.

Varajärjestelmät 
Entä varamiesjärjestelmä? Jos kaik-
ki on hyvin valmisteltu, niin kyl-
vö tulee varmasti tehdyksi vaik-
ka sattuisit itse sairastumaan juu-
ri tuohon aikaan. Jos kuitenkin 
olet sitoutunut esimerkiksi kuor-
maintraktorin käyttöön, niin kuka 
olisi tässä tilanteessa varamiehesi? 
Mieti myös se tilanne, että urakoit-
sija joutuu yllättäen, juuri ennen 
kylvöjä sairaalaan, miten teet/teetät 
kylvösi jos tuo urakointiyhdistelmä 
ei kerta kaikkiaan tule.

Ostopalveluja käyttävän pitää ol-
la valmis joustoihin: ohimosuonet 
eivät saa heti pullistella, jos ura-
koitsija ei saavukaan ihan sovittuna 
päivänä. Kylvömiehellä saattaa olla 
syyskylvöjäkin 200–300 hehtaaria 

useamman tilan mailla, joten pel-
kästään säistä johtuen ennakkoar-
viot voivat heittää useilla päivillä.

Ruiskutus ennen  
suorakylvöä
Suorakylvön ollessa kyseessä gly-
fosaattiruiskutus ennen kylvöä on 
usein oikea ja välttämätön toimen-
pide. Siihen pitää muistaa myös 
valmistautua ruiskutuskaluston 
kunnon ja ainehankinnan osalta. 
Ajoitus on myös tärkeää. Liian ai-
kaisin ei pidä ruiskuttaa, koska ke-
väällä rikkaruohotkaan eivät ole 
ehtineet taimettua, eikä juolavehnä 
lähteä kasvuun. Päivä ennen kyl-
vöä lienee lähellä optimia, tiukan 
paikan tullen ruiskutus aamulla, 
kylvö iltapäivällä riittää. Oleellista 
on, että aine ehtii kulkeutua kas-
vissa ennen tallaavaa ja murskaa-
vaa kylvökäsittelyä. Kylvön jälkei-
sellä ruiskutuksella ei päästä yhtä 

hyvään tulokseen edellä mainitus-
ta syystä.

H-hetken toimet 
Kun urakoitsija on saapunut, on 
vielä muutaman tärkeän toimen 
ja eleen aika. Kysy reilusti kierto-
kokeista ja varmistu ajourista, jos 
niitä haluat. Ole tarvittaessa apuna 
kiertokokeen teossa, se helpottaa 
molempien olotilaa. Varmista vie-
lä kerran, että molemmilla on toi-
sen kännykkänumero puhelimen 
pikavalinnassa. 

Kumpi määrittelee kylvösyvyy-
den? Tämäkin pitää avoimesti kes-
kustella. Kun homma on lähtenyt 
käyntiin ja kylvösyvyyskin on mie-
leisesi, anna urakoitsijalle työrauha; 
älä kysele turhanpäiväisiä, äläkä ala 
heti neuvomaan. On kiireiselle ura-
koitsijalle kiusallista, jos isäntä ku-
luttaa aikaansa jututtamalla, vaikka 
sillä toki hyvää tarkoittaakin.

Työn päätyttyä on hyvä ja mu-
kava tehdä tuoreeltaan nopea yh-
teenveto projektin sujumisesta ja 
kirjata heti mahdolliset toiveet ja 
korjattavat asiat. Sesongin mentyä 
on hienoa, jos urakoitsija ja vil-
jelijä vaivautuvat yhdessä katso-
maan orastumista. Tällä käynnil-
lä voidaan oppia seuraavaa kertaa 
varten (kylvösyvyys, turhat välit 
tai päällekkäin ajo, lohkolle sopiva 
päisteajo ym.) ja/tai saadaan mo-
lemmat mielihyvää onnistunees-
ta kylvöstä ja tasaisesta kasvuun 
lähdöstä.

Hyvin valmisteltu kylvötila in-
nostaa myös urakoitsijoita, niil-
le pääsystä voidaan jopa kilpail-
la. Täysin alkutekijöissään olevalle 
kohteelle ei halua kukaan mennä. 
Puskaradio toimii näissä asioissa 
kaikilta osin, tieto viljelijästä sekä 
urakoitsijasta leviää yleensä kyllä 
tehokkaasti. r

Ison kylvökoneen täyttö pitää olla hyvin suunniteltu paikan sijaintia ja laajuutta myöten. Lannoitesuursäkin tyhjennykseen 
monen pienemmän ja vanhemman etukuormaimen nostokorkeus ei riitä säkkitelineelläkään. Asia huomataan yleensä vasta 
ensimmäisen säkin punnerrusvaiheessa. Mitä silloin teet? Voi puskea suloista hikeä pintaan…


