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Pertti Jalonen

Maailman suurin sähköyh-
tiö, 128 miljoonan asiak-
kaan State Grid Corpo-

ration of China osallistuu tytäryh-
tiönsä National Bio Energy Co Ltd:
n kautta kiinteiden ja nestemäisten 
biopolttoaineiden kehitykseen ja 
tuotantoon Ruotsissa, koska se 
haluaa olla mukana kehittämässä 
uutta tuotantotekniikkaa tuleviin 
tarpeisiinsa. 

SGC:n pääjohtaja Liu Chen 
Ya, Härjedalens Miljöbränsle Ab:
n omistajat Jan-Eric Bergmark ja 
Robert Taflin sekä Härjedalin kun-
nan edustaja, kunnallisneuvos Len-
nart Olsson julkistivat Jönköpingis-
sä World Bioenergy 2006 -kongres-
sin yhteydessä aiesopimuksen kiin-
teitä ja nestemäisiä biopolttoaineita 
valmistavan tehtaan sekä kaukoläm-
pöä ja sähköä tuottavan voimalan 
rakentamiseksi Svegin kaupunkiin 
Härjedaliin. 

Ruotsalaiset bioenergia-alalla toi-
mivat yritykset uskovat saavansa 
vastavuoroisesti jalansijaa Kiinan 
kasvavalla bioenergiasektorilla. Täs-

sä projektissa mukana olevat ruot-
salaisyritykset ovat E.On, Sveaskog, 
SÅT Ab ja Mellanskog. Härjedalin 
kunta omistaa projektin toistaiseksi, 
Miljöbränsle johtaa sitä. Myös  ovat 
projektissa mukana.

Investointi-
osuudet avoinna
Aiesopimuksessa mainitun laitok-
sen kustannusarvio on kaksi mil-
jardia Ruotsin kruunua, noin 222 
miljoonaa euroa. Aiesopimuksessa 
ei ole määritelty kiinalaisosapuolen 
investointiosuutta. Ruotsalaiset so-
pimuskumppanit pitävät kuitenkin 
sen kiinnostusta ja investointitahtoa 
”hyvin suurena”.

Esitutkimuksen pitäisi valmistua 
vuodenvaihteeseen mennessä. Jos 
rakentamispäätös sen jälkeen teh-
dään, rakentamisen arvioidaan vie-
vän kaksi vuotta.

Valmistuttuaan laitos tuottaisi 
pellettejä, brikettejä ja etanolia se-
kä kaukolämpöä ja sähköä. Polt-
toaineina ja niiden raaka-aineina 
ovat metsähake, metsäteollisuuden 
sivutuotteet ja turve. Härjedalens 
Miljöbränsle Ab:lla on jo kiinteitä 
biopolttoaineita valmistava tehdas 
Svegissa.

Kiinalaiset tekivät kaksi muuta-
kin sopimusta. Toinen niistä kos-
kee Kiinassa sijaitsevan biovoima-
lan käyttöönottoa. Siinä ruotsalai-
sena kumppanina on Ena Kraft 
Enköpingistä. Toisen yhteistyöso-
pimuksen sisältönä on energiapuun 
korjuu, jossa SGC:n partnerina on 
Sveaskog.

Kiinalaisten
huimat tavoitteet
SGC haluaa jouduttaa biosähkön 
osuuden lisäämistä. Sen tyttärellä 

National Bio Energylla on raken-
teilla Kiinassa kahdeksan biosäh-
kön tuotantoon tarkoitettua voi-
malaitosta yhteisteholtaan 200 MW. 
Sen suunnitelmissa on rakentaa 800 
MW:n lisäkapasiteetti 40 biovoima-
lalla. Yhtiön biosähkön tuotantoka-
pasiteetti tulee nousemaan vuoteen 
2010 mennessä 3000 megawattiin. 

Lisäksi SGC:n omia viisivuotista-
voitteita ovat biobrikettien tuotan-
toteknologian kaupallistaminen ja 
laaja käyttö, bioenergiakattiloiden 
paikallisen valmistuksen aloittami-
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nen sekä kansallisen bioenergian 
tutkimuskeskuksen ja polttoainela-
boratorion perustaminen. Se aikoo 
myös edistää bioenergian teollisen 
tuotantoketjun rakentamista.

Yhtiön kauaskantoiset suunni-
telmat liittyvät Kiinan asettamiin 
bioenergian käyttötavoitteisiin. Nii-
den mukaan Kiinassa käytetään 24 
miljardia kuutiota biokaasua vuon-
na 2020. Tällä  hetkellä sen kulutus 
on miljardia kuutiota. 50 miljoo-
nalla pellettitonnilla korvataan 10 
miljoonaa tonnia öljyä, biosähkön 
tuotantokapasiteetti nostetaan 20 
terawattiin.

Kiinassa on tullut voimaan laki 
uusiutuvasta energiasta. Sen mu-
kaan energiayhtiöitä velvoitetaan 
yhdistämään bioenergia kaupunki-
en kaasu- ja kaukolämpöverkkoon, 
öljy-yhtiöiden on sekoitettava nes-
temäisiin polttoaineisiin biokom-
ponenttia.

Kiina on asettanut tavoitteek-
seen kehittää resursseja säästävän 
ja ympäristöystävällisen yhteiskun-
nan. Sitä ennen on ratkaisevasti vä-
hennettävä ilman saastuttamista, 
jonka suurimmat syylliset ovat sa-

vukaasujen sisältämä hiilidioksidi, 
rikkiyhdisteet ja typen oksidit.

Energian säästötavoitteeksi on 
asetettu, että vuonna 2020 ener-
giankulutus bruttokansantuoteyk-
sikköä kohden olisi viidenneksen 
alle vuoden 2005 tason. Lyhyen 
tähtäyksen tavoitteena on nostaa 
bioenergian käyttö vastaamaan 500 
miljoonaa hiiliekvivalenttitonnia. 
Se tietäisi hiilidioksidipäästöjen 
alentumista 350 miljoonalla ton-
nilla, rikin ja typenoksidien 25 mil-
joonaa tonnia. Pitkän tähtäyksen 
tavoitteena on bioenergian käytön 
kaksinkertaistaminen 1 miljardiin 
hiiliekvivalenttitonniin. Ja mikäli 
karuille ja niukkaravinteisille vuo-
ristoalueille suunnitellut energia-
metsien istutukset onnistuvat, bio-
energiaresurssit voisivat vastata 1,5 
miljardia hiiliekvivalenttitonnia.

Eroon öljy-
riippuvuudesta
Ruotsin pääministeri Göran Pers-
son toisti kongressissa hallituksen-
sa tavoitteet öljyriippuvuuden mur-
tamiseksi vuoteen 2020 mennessä. 
Hän korosti, ettei kyse ole öljyn 

käytön lopettamisesta tai kieltä-
misestä, vaan siitä, että hyvinvointi 
säilyy ennallaan öljyn saatavuudesta 
riippumatta. 

Jo nyt 60 prosenttia kaukoläm-
möstä tuotetaan biopolttoaineilla ja 
öljyn osuus asuinrakennusten läm-
mityksessä on enää 10 prosenttia. 
Tavoitteena on viimeisenkin kym-
menyksen korvaaminen uusiutu-
valla energialla.

Perssonin mukaan tilanne ei kui-
tenkaan voi johtaa siihen, että tule-
vaisuuden Ruotsi olisi riippuvainen 
vain yhdestä energialähteestä, kuten 
bioenergiasta eikä metsien raaka-
ainetta voida käyttää yksinomaan 
lämmitykseen, vaan sitä on jäätävä 
riittävästi myös metsäteollisuuden 
käyttöön.

Peltoenergiaa
aluelämpölaitoksiin
Ruotsin energiamarkkinoille on il-
maantunut uusi, kenties vielä mer-
kittävä toimija, Lantmännen Ener-
gi, jonka tavoitteena on kasvaa 
maan laajimmaksi energiayhtiöksi. 
Laajuus ei tarkoita pelkkää kokoa, 
vaan raaka-ainepohjaa, jossa kes-

keisin resurssi ovat energiakasvit.
Sen tytäryhtiö on ollut mukana 

energiapajun viljelyssä ja jalostuk-
sessa, emoyhtiöllä on etanolintuo-
tantoa Norrköpingissä ja biodiesel-
laitos Karlshamnissa. Uusina polt-
toainevaihtoehtoina tulevat pelletit 
ja briketit.

Lantmännen Energi on myös 
lämmönmyyjä, jonka hoidossa on 
toistaiseksi pari kymmentä alue-
lämpöyksikköä. Uusia on rakenteil-
la. Tavoitteena on alkuun nelinker-
taistaa nykyinen 250 GWh:n läm-
möntuotantokapasiteetti.

Aluelämmityskohteiksi tavoi-
tellaan sellaisia paikkakuntia, jois-
sa lämpölaitos olisi sijoitettavissa 
mahdollisimman lähelle Lantmän-
nenin viljan vastaanottokeskuksia. 
Juuri  nyt on rakenteilla kaksi koh-
detta. r

Nokka-konserni luopui maatalouskoneista

Tume-Agri toimivan johdon
omistukseen
Pertti Jalonen

Muuramelainen, Nokkalan 
perheen omistama kon-
serni Nokka-Tume Oy on 

myynyt tytäryhtiönsä, turenkilaisen 
Tume-Agri Oy:n osakkeet yhtiön 
toimivalle johdolle Timo Sunille, 
Eero Tommilalle ja Heikki Solalle. 
Sunista tulee uuden yhtiön hallituk-
sen puheenjohtaja, Tommilasta sen 
toimitusjohtaja, Sola tulee vastaa-
maan tuotekehityksestä ja markki-
noinnista. Tuotannosta on kesäkuun 
alusta vastannut Erkki Kainulainen, 
taloushallinnon paikka on vielä täyt-
tämättä.

”Sain omistajilta tehtävän kartoit-
taa omistusjärjestelyjen vaihtoehdot 

puolisen vuotta sitten. Niitä oli usei-
ta, mutta tämä ratkaisu oli yrityk-
sen kannalta tähän tilanteeseen pa-
ras: Nokkalan perhe halusi myydä ja 
me halusimme ostaa. Pääomasijoit-
tajia tähän ei tahdottu mukaan, vaan 
omistajien nimet haluttiin pitää luet-
tavissa ja naamat nähtävissä”, Timo 
Suni korosti.

Sunin mukaan kaupassa on useita 
rahoittajaosapuolia, mikä mahdol-
listi yhtiön pääomarakenteen kor-
jaamisen.

Yrityskaupan taustalla on myy-
jä- ja ostajaosapuolen perusteellinen 
analyysi yhtiöiden tulevaisuuden ke-
hittämisestä. On nähty, että kukin 
yhtiö erikoistumalla ja keskittymäl-
lä omaan tuotealaansa voi kehittää 

parhaiten kilpailukykyään. Lisäksi 
läsnäolevan ja omistajina toimivan 
johdon yrittäjyydellä voidaan sopeu-
tua nopeasti uusiin tilanteisiin. 

Omistusjärjestelyn myötä Tume-
Agri Oy:n omistus ja hallinto siirtyi-
vät välittömästi uusille omistajille. 
Kauppaan kuuluvat tuotteet tuoteoi-
keuksineen sekä tuotenimet Tume ja 
Hankmo, vaihto- ja käyttöomaisuus 
sekä henkilökunta. Näin ollen Nok-
ka-Tume -konsernilla on edessään 
nimenmuutos. Turengin tehdaskiin-
teistö ei sisälly kauppaan, vaan se jää 
ostajien vuokrakäyttöön.

Tume-Agri Oy on keskittynyt vii-
me vuosina entistä vahvemmin kyl-
völannoittimien, kylvökoneiden ja 
maanmuokkauskoneiden kehittä-

miseen, valmistukseen ja markki-
nointiin. 

Nokkalan perheen kokonaan 
omistaman Nokka-Tume -konser-
nin Muuramessa toimivien tytäryh-
tiöiden Nokka Oy:n ja Pematic Oy:
n toiminta jatkuu nykyisin tuottein. 
Nokan päätuotteita ovat traktoriin 
liitettävät metsäkoneet ja lumilingot. 
Pematic on lähinnä teollisuusasiak-
kaita palveleva hydraulisylintereiden 
sopimusvalmistaja. Profi-harvesteri-
valmistuksesta Nokka-konserni ir-
tautui liiketoimintakaupalla aikai-
semmin.

Nyt tehdyllä kaupalla ei ole vä-
littömiä vaikutuksia henkilökun-
nan asemaan, mutta heti syyskuussa 
aloitetaan suunnitelmat ja toimen-

piteet talous- ja henkilöstöhallin-
non sekä tietojärjestelmien eriyttä-
miseksi. Nokka-Tume -konsernilla 
on ollut myös yhteisiä henkilöitä 
markkinoinnissa ja tuotekehitykses-
sä. Näiden käytöstä yhtiöt sopivat 
ns. Ostopalvelu- ja toimeksiantoso-
pimuksilla. 

Lisäksi myyjä- ja ostajaosapuoli 
ovat sopineet jatkavansa keskinäistä 
alihankintatoiminnan kehittämistä. 
Merkittävin näistä on Muuramessa 
valmistettavat hydraulisylinterit. Tu-
rengin tehtaalla toimivat ulkopuoli-
set alihankintayritykset Roder Oy ja 
FSP Oy jatkavat toimintaansa enti-
seen tapaan.

Tume-Agri Oy:n liikevaihto on 
ollut viime vuosina varsin tasaises-

ti noin 10 - 11 miljoonaa euroa. 
Kuluvana vuonna viennin osuuden 
arvioidaan nousevan noin 65 pro-
senttiin. Vientiä harjoitetaan lähes 
20 maahan. Tärkeimmät vientikoh-
teet ovat Pohjoismaat, Baltian-maat, 
sekä enenevästi entisen Itä-Euroo-
pan maat. Lisäksi yhtiön tuotteilla 
on vahva asema Japanissa ja Saudi-
Arabiassa. 

Tämänhetkinen henkilökunnan 
määrä on noin 70 henkilöä.  Lisäksi 
yhtiön tiloissa työskentelee runsaat 
10 henkilöä alihankintatehtävissä, 
mutta he ovat juridisesti eri yritys-
ten palveluksessa. r

Huomasin juuri tänä syksynä 
hankkimassani puimurissa 

(Claas Consul vm. 1979), että sii-
nä on mersun moottori OM 314 
ja siinä vesipumpussa kuusioko-
loruuvi. Ohjekirjassa oli maininta: 
täytä vesipumpun voiteluaineella ja 
kierrä kuppi kiinni 400 tunnin vä-
lein. No, ei siinä mitään kuppia ol-
lut. Luin artikkelisi koneviestistä ja 
kysynkin voiko sinne laittaa taval-
lista vaseliinia?

Terveisin A. L. Lapua.

Vastaus :
1) Kuusiokolotulppa ilman rasva-
kuppia: Pällistelin samaa asiaa. Jär-
keilin, että (puuttuva) kuppi ei il-
meisesti liity akselin glykolilta tii-
vistämiseen vaan vierintälaakeriin.

Oma lähestymistapani olisi, että 
poistaisin tulpan ja tunnustelisin 
puhtaalla tulitikulla onko kanavassa 
vaseliinille ominaisia hartsimaisia 
"raami" jätteitä tai selvää rasvaa. Jos 
on, 1/2-täyttäisin kanavan akselia 
hieman kiertäen pienellä määrällä 
tavallista auton ep-lisäaineistettua 
pyöränlaakerirasvaa. En siis mis-

sään tapauksessa veneen potkuri-
akseli yms. -tyyppisellä kalkki/lyi-
jysaippuarasvalla.

2) Jutussa mainittu valmiste "Vesi-
pumpun voiteluaine" voitelee pyö-
rivän vesipumpunakselin tiviste-
pintaa sisältäpäin, eli siis glykolin 
puolelta. Aine sekoitetaan glyko-
liin ja saa olla pysyvänä korro- ja 
kulumissuoja-aineena – vastusta-
massa erityisesti rautametallin kor-
roosiota.

Jäähdytysnesteessä sikiävät 
(=ruoste) lika-partikkelit aiheut-
tavat merkittävää abraasiokulu-
mista pumpunakselin tiivisteosille 
ja siivelle.  Alkeellisinkin suodatin 
auttaisi paljon. Samoin korro-suo-
ja jälkilisäaineistaminen ja nesteen 
puhdistus ulkopuolisella "munuai-
sella" koneen käydessä. 

-Matti Karhunen

Kysymys  
puimurin  
vesipumpusta
Postilaatikko
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Ylöjärveläinen Pinox Oy ja kii-
nalainen valtiollinen kauppa-
huone Henan Yujia Import 

- Export Trade Co Ltd ovat  alle-
kirjoittaneet 12.6. Zhengzhoussa 
sopimuksen Pinox-metsäkoneiden 
toimittamisesta Kiinaan. Kauppa 
toteutetaan neljänä osatoimitukse-
na ja se on kokonaisarvoltaan 2,8 
miljoonaa euroa.

 Koneet ovat aitoja Pinox-har-
vestereita ja ne kootaan Suomessa. 
Kaupaan ei sisälly kuormtaktoreita 
eikä korjureita. Toimitukset pyri-
tään aloittamaan jo tänä vuonna, 
mutta pääosin ne tapahtuvat vasta 
ensi vuoden puolella. 

Kiina on nopean talouskasvun 
ansiosta voimakkaasti kehittyvä 
markkina-alue myös puuta jalos-
tavalle teollisuudelle ja alan laite-
valmistajille. Metsät ovat valtion 
erityissuojeluksessa ja ympäris-
töystävällisempään puunkorjuu-
seen kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota.

 Kiinassa on metsää runsaat 160 
miljoonaa hehtaaria, eli yhtä paljon 
kuin laajentuvan Euroopan unionin 
metsäpinta-ala. Alueet, joissa Pi-
nox-metsäkoneet tulevat työsken-
telemään ovat Heilongjiang Koil-
lis-Kiinassa ja Qinghai Keski-Kii-
nassa.

”Pinox Oy:lle kauppa on erit-
täin merkittävä päänavaus uudelle 
markkina-alueelle ja se antaa vauh-
tia yhtiön oman toiminnan kehittä-
miseen kaikilla osa-alueilla”, sanoo 
Pinox Oy:n hallituksen jäsen, Insta 
Group Oy:n toimitusjohtaja Pertti 
Huusko. Huuskolle ala on tuttu, sil-
lä vaikka hän ei enää itse työskente-
le metsäkonealalla, hänellä on pitkä 
työkokemus Timberjackin Euroo-
pan toimintojen johtotehtävistä. 

”Kiina on markkina-alueena  
erittäin haastava ja pienelle valmis-
tajalle yhteistyö vahvan paikallisen 
kumppanin kanssa on ainoa mah-
dollinen ratkaisu.

 Metsäkone edellyttää käyttäjäl-

tään sekä hyvää metsänhoidollista 
että teknistä osaamista. Sopimuk-
semme mukaan Pinox kouluttaa 
ainoastaan kiinalaiset kouluttajat. 
Sen jälkeen asiakas itse huolehtii 
kuljettajakoulutuksesta, koneiden 
oikeasta käytöstä, jälkihuollosta ja 
varaosapalvelusta”, kertoo Pinox 
Oy:n markkinointipäällikkö Kau-
ko Papunen. 

”Kauppa on meille tärkeä as-
kel eteenpäin ja se lisää mahdol-
lisuuksiamme suunnitelmallisesti 
panostaa oman valmistuksemme 

kehittämiseen. Tuotantovolyymin 
kasvu parantaa toimitusvalmiuksi-
amme ja auttaa pitämään kustan-
nukset entistä paremmin kurissa”, 
sanoo Pinox Oy:n toimitusjohtaja 
Erkki Kare. 

Henan Yujia Import - Export 
Trade Co Ltd on suuri kauppahuo-
ne, mutta ensi kertaa mukana met-
säkonekaupassa. ”Odotamme in-
nolla uusien koneiden saapumis-
ta ja pääsemistä oikeisiin töihin. 
Olemme tutkineet tarkkaan Pino-
xin tuotevalikoiman ja tiedämme 

omat puunkorjuutarpeemme. Sik-
si uskomme tämän kaupan olevan 
alku pidempiaikaiselle hyvälle yh-
teistyölle”, sanoo tiedotteessan va-
rapääjohtaja Pei Xin Li Henan Yujia 
Import - 

Export Trade Co yhtiöstä. (JV)

Mittava harvesterikauppa 
Kiinaan

Pinox Oy etenee kaikessa hiljaisuudessa

Kauppa koskee pelkästään viimeisen päälle varusteltuja harvestereita, jotka kootaan Suomessa. Kuljetuskalustoa Kiinassa 
on omasta takaa.

Erkki Holma on oikeassa siinä, 
että suurimmat säästöt öljyn 

kulutuksessa saadaan maatiloilla 
rakennusten lämmittämisen jäl-
keen juuri lämminilmakuivurissa. 
Erkki Holma suosittaa hakeläm-
mön käyttöä korvaamaan ainakin 
osittain öljyn kulutusta. Kirjoi-
tuksessaan hän toteaa että helpoin 
tapa korvata öljyä hakelämmöllä 
on käyttää lämmönvaihdinta öl-
jykäyttöisen kuivuriuunin imuil-
man lämmittämiseen. Näin voi-
daan kohtuullisilla kustannuksilla 
korvata osa öljynkulutuksesta hak-
keella. Tämä toteutuu vain niillä 
tiloilla missä on lämpöenergian 
tarvetta muuhun käyttöön talvi-
kautena. Pelkästään kuivurikäyt-
töä varten isoa lämpökeskusta ei 
kannata rakentaa.

Mistä sitten viljelijä voi saa-
da tietoa ja oikeita mitoitusohjei-
ta kyseiseen ongelmaan? Suomen 
suurin kuivurinvalmistaja Antti-
Teollisuus antaa Holman mukaan 
vain patterinvalmistajan puhelin-
numeron!

Ratkaisu ongelmaan 
löytyy Tornumilta
Ruotsalaisen kuivurinvalmistaja 
Tornumin Suomen edustaja pys-
tyy toimittamaan kaikki tarvitta-
vat laitteet, ohjeet ja mitoitukset 
lämmönvaihtimen asentamiseen. 
Lämmönvaihtimen kautta voidaan 
ottaa koko kuivurin lämmityste-
ho, tai lämmönvaihtimella voidaan 
korvata osa öljypannun energi-
asta asentamalla lämmönvaihdin 
kuivurin pannun imuilmakanavan 
eteen. Ohjeita ja neuvoja saavat 
kaikkien kuivurimerkkien omis-

tajat ja lämmönvaihdinpaketti voi-
daan suunnitella sopimaan kaik-
kiin tarpeisiin. Tornumilta löytyy 
suunnitteluapua myös kokonaan 
kotimaisella energialla toimivien 
lämpökeskusten suunnitteluun ja 
mitoitukseen.

Kirjoituksessaan Holma kaipaa 
tahoa jolta neuvoja voi saada. Tä-
hän haasteeseen vastaa kuivurin-
valmistaja Tornum ainakin läm-
mönvaihtimien ja lämpökeskus-
suunnittelun osalta. Holman kir-
joitusta tanskalaisesta mallista voi-
daan nyt toteuttaa Suomessakin. 
Kuivurinvalmistaja Tornum pys-
tyy tarjoamaan kaikki palikat millä 
päästään Holman kaipaamaan pie-
nempään öljyn kulutukseen viljan 
kuivauksessa. 

Tornumin  
kaksoiskuivuri- 
järjestelmä
Tornumin kaksoiskuivurijärjestel-
mässä voidaan biokattilaa ajaa ko-
koajan täydellä teholla ja hyvällä 
hyötysuhteella. Ilmanjakolaite oh-
jaa aina lämmitysilman kuivaavaan 
kaappiin. Toista kaappia jäähdy-
tetään samanaikaisesti erillisellä 
jäähdytyspuhaltimella. Tornumin 
kaksoiskuivurijärjestelmä mahdol-
listaa pienemmän biokattilan käy-
tön, koska kaksoiskuivurijärjestel-
mässä kuivauskaapin koko on aina 
pienempi kuin yhden suuren kaa-
pin koko. Näin myös pienemmän 
biokattilan teho riittää kuivausil-
man lämmittämiseen.

Mats Öhman, Tornum, 
mats.ohman@tornum.fi

Kommentti  E. Holman  
kirjoitukseen: 

Öljynsäästön 
marssijärjestys  
KV 22.6.06
Postilaatikko
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JCB DieselMax onnistui Utahin suola-aavikolla

Dieselautojen
nopeusennätys  
uudelle sataluvulle
Kahdella nelisylinterisellä JCB 

444-dieselmoottorilla varus-
tettu JCB DieselMax teki uu-

den nopeusennätyksen Bonnevillen 
suola-aavikon testiradalla Utahissa 
USA:ssa. Saavutus, 563 km/h, on 
vielä epävirallinen eli vailla Kan-
sainvälisen autourheiluliiton FIA:
n vahvistusta. 

Toistaiseksi voimassa oleva diese-
lajoneuvojen nopeusennätys 379,7 
km/h on vuodelta 1973. Nope-
us mitataan yhdeksän mailia, noin 
14,5 kilometriä pitkän radan me-
no- ja paluumatkan keskiarvona. 
Ennätysajossa menomatkan nope-
us ylitti 580 km/h, paluumatkalla 
se oli 540 km/h. Paluumatkaa var-
ten auto on käännettävä, tankattava 
ja sen jarruvarjot pakattava tunnin 
kuluessa.

RAF:n entisen laivuekomentajan 
ja maailman nopeimmaksi kutsu-
tun miehen, Andy Greenin ajama 
auto teki kuuden päivän aikana 
kaikkiaan kolme uutta nopeusen-
nätystä. Greenin nimissä on ääni-
vallin rikkominen maanopeudella: 
hänen ohjaamansa, suihkumootto-

rikäyttöisen ThrustSSC:n nopeu-
deksi mitattiin 1227 km/h Black 
Rockin autiomaassa 15. lokakuu-
ta 1997. 

DieselMaxissa käytetyt JCB 444 
Tier III-moottorit ovat modifikaa-
tioita sen kaivurikuormaimissa ja 
kurottajissa käytetystä 4,5 litran 

yhteispaineruiskutusmoottoreista, 
jonka suurin teho normaalikäytös-
sä on 117,6 kW (160 hv). DieselMa-
xissa molempien yksiköiden nimel-
listehoksi ilmoitetaan 560 kW/3800 
r/min  (761,6 hv). Ennätysajoneu-
von moottorit on porattu 5-litrai-
siksi. Molemmissa on kaksi turboa, 
kaksi välijäähdytintä ja jälkijäähdy-
tintä. Ahtopaine on 5 baria. 

Moottoreiden ja neljän turbon 
jäähdytykseen on ajoneuvon keu-
laan asennettu 200 litran jäätankki, 
koska tavanomaisten jäähdytinten 
aiheuttama ilmanvastus olisi ollut 
liian suuri. Jäiden jäähdytysteho 
riittää 14,5 kilometrin ”pikataipa-
leelle”.

Voimansiirrossa etumoottorilla 
käytetään etuakselistoa, takamoot-
torilla taka-akselistoa. Luistonesto-
järjestelmää ei käytetä, koska suola-
aavikon pinta estää kovan kiihdy-
tyksen. Molemmissa on kuusinope-
uksinen, synkronoitu ja elektroni-
sesti ohjattu vaihteisto. Vaihteistoon 
tarvittiin ”loikkari” sen vuoksi, että 
pyörät pyörivät moottoria nope-
ammin, noin 5500 r/min. Vaihteen-
valitsimet ovat ralliauton tapaan 
ohjauspyörän kehän etupuolella. 
Hammastanko-ohjaus etupyörille 
on tehostamaton.

Yhdeksän metriä pitkän ja 2,7 
tonnia painavan ajoneuvon jarru-
jen tehoon on kiinnitetty erityistä 
huomiota. Kaksipiiristen nelipyö-
räjarrujen ohella DieselMaxissa on 
pakokaasujarru ja kaksi jarruvar-
joa. Pyörien levyjarrujen roottori 
on hiilikuitua. Jarrutuksessa jarru-
männät painavat staattoreita, jotka 
puristuvat roottoriin. Ajoneuvon 
rungon materiaalina on teräksinen, 
50-millinen neliöputki. Etumootto-
rin takana oleva ohjaamo on hiili-
kuitua. r

Sutjakan ajoneuvon pituus on 9 metriä, leveys 1,1 ja korkeus 0,9. Akseliväli 
5,8 metriä, raideväli edessä 800, takana 600 mm, paino kuljettajineen säiliöt 
täysinä 2700 kg.
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Koko maatalouskonekirjo 
näytteillä lokakuussa
Mikael Wathén

Jo perinteeksi muodostuneet 
maatalouden ammattilaisten 
näyttelyviikot toteutuvat tä-

näkin vuonna lokakuussa. Agri-
market-ketjun ja K-Maatalouden 
yhteinen Kone-Forum-näyttely jär-
jestetään Tampereen Pirkkahallissa 
11.–13.10. Kahta viikkoa myöhem-
min, 25.–28.10. kokoontuvat muut 
maatalouden konemyyjät ja toimi-
jat ProAgria Farman ja ProAgria 
Keski-Suomen johdolla Jyväskylän 
Paviljonkiin.

Syksyn näyttelyt järjestetään sa-
donkorjuuajan päätyttyä, jolloin 
viljelijöillä on aikaa tutustua uu-
siin koneisiin. Keskusliikkeet pi-
tävät Kone-Forumiaan erityisen 
tärkeänä tulevan sesongin kone-
kaupan käynnistämisessä. Suuret 
maatalouskoneet kaikkine lisäva-
rustevaihtoehtoineen ovat nykyään 
tilaustavaraa, joten huolella suun-
niteltu ja ajoissa sovittu konekaup-
pa on myös ostajalle varmistus ko-
neen saamisesta tulevan kauden 
töihin. Vaikka rakennusinvestoin-
teja toteutetaan nykyään ympäri 
vuoden, niidenkin suunnittelu on 
vilkkainta talvikaudella.

Kone-Forum kokoaa yhteen os-
tajien lisäksi maatalouskaupan tie-
totaidon eri puolilta maata ja näyt-
telyn yhteydessä järjestetäänkin 
myyjille ja esittelijöille runsaasti 
koulutusta koneista, joiden en-
simmäiset kappaleet saadaan teh-
tailta Suomeen näytille parahiksi 
lokakuulle.

KoneAgrian toista peräkkäistä 
vuotta Jyväskylässä järjestäjät pe-
rustelevat viimevuotisella kävijä-
palautteella. Maatalouden inves-
toinnit ovat osin tukipolitiikan 
ohjaamina keskittyneet vahvoille 
maidontuotannon alueille. Varsi-
nais-Suomeen asti ei pohjoises-
ta välttämättä lähdettäisi konei-
ta katselemaan. Nykyiselläänkin 
monet vieraat yöpyvät näyttely-

paikkakunnilla pitkien matkojen 
takia, jos vain saavat lomituksen 
järjestymään. Kävijäpalautteen pe-
rusteella luvataan tehdä molempia 
näyttelyitä koskevat päätökset tu-
levaisuudessakin.

KoneAgriassa teemana 
ajankäytön hallinta
Toista kertaa järjestettävä KoneAg-
ria keskittyy koneiden lisäksi vilje-
lijöiden neuvontaan. Tänä vuonna 
teemana on ajankäytön hallinta. 
Maatalousyrityksen kasvuun liit-
tyy usein työmäärän merkittävä li-
sääntyminen. Yrittäjäperheen jak-
saminen joutuu koetukselle eri-
tyisesti investointitilanteissa, jos 
rakennusurakkaa ei osata ulkois-
taa. Samaan aikaan yrittäjän pi-
täisi keskittyä päätyöhönsä ja var-
mistaa investoinnin käyttöönoton 
mahdollistama tuotannon nopea 
ja hallittu kasvu.

Edellisvuoden tietoiskujen si-
jaan näyttelyssä järjestetään joka 
päivä seminaari. Aiheena on kes-
kiviikkona Bioenergia – suomalai-
nen vaihtoehto?, torstaina Ajan-
käyttö kotieläintiloilla (kaksi tilai-
suutta: maidontuottajille ja sikati-
lallisille), perjantaina Lannanlevi-
tyksen ja kylvön tekniikka ja ajan-
käytön hallinta (kaksi tilaisuutta: 
suorakylvö ja lanta) sekä lauan-
taina Suuret tuotantorakennukset 
maatiloilla.

Ajankäytön hallintaan kuuluu 
priorisointi ja keskittyminen oleel-
lisiin asioihin. Näitä taitoja voi ke-
hittää. ProAgrialla on tarjolla asi-
antuntemusta ja menetelmiä maa-
tilan johtamiseen ja ongelmien 
tunnistamiseen sekä korjaamiseen. 
Näitä palveluja ovat työterveysti-
lakäynnit, kehityskeskustelut stra-
tegisesta suunnittelusta ja laatujär-
jestelmien ohjaus sekä auditointi.

KoneAgria 25.–28.10. Jyväskylän 
Paviljongissa päivittäin 9–17, liput 
15/8 euroa.
www.koneagria.fi.

Kone-Forumille lisätilaa 
Pirkkahallissa
Maatalouskauppaketjujen yhteinen 
Kone-Forum-näyttely järjestetään 
jo kuudennen kerran. Näyttelyn si-
sätilat Pirkkahallissa ovat kasvaneet 
viime vuodesta 7000 neliömetrillä 
ja ovat nyt 20 000 m². Myös ulkona 
järjestetään työnäytöksiä. Ketjut lu-
paavat ryhmitellä koneensa edellis-
vuosien tapaan työlajeittain, jolloin 
tietystä koneesta kiinnostuneet voi-
vat helposti vertailla tarjontaa.

Kone-Forumissa on kattavasti 
esillä järjestäjien edustamat trakto-
rit, puimurit, työkoneet ja karjata-
loustarvikkeet. Laajentuneet tilat ja 
yhteistyökuviot mahdollistavat myös 
siementen, kasvinsuojeluaineiden, 
konetarvikkeiden ja maatilaraken-
tamisen tuotteiden esittelyn entistä 
laajemmin. Sekä Agrimarket- että 
K-maatalous-ketju järjestävät Tam-
pereelle yhteiskuljetuksia eri puolilta 
Suomea, niitä kannattaa kysellä pai-
kallisesta maatalouskaupasta.

Kone-Forum 11.–13.10. Tampe-
reen Pirkkahallissa ke 9–18 ja to–pe 
9–17, ilmainen.
www.koneforum.com.

Kone-Forum ja KoneAgria

Erkki Holma

Agronomia-niminen yhtiö 
on vuonna 1952 alkunsa 
saaneen itäsaksalaisen kol-

hoosin jatkaja. Pellot on vuokrattu 
maansa kolhoosiin luovuttaneilta 
perheiltä 150 €/ha hinnalla.  Pel-
toala on pudonnut kolhoosiajoista 
puolella. Kaikkien vanhojen maan-
omistajien kanssa ei vuokrausso-
pimusta saatu.  Mutta väkeäkään 
ei kolhoosiaikaan verrattuna ole 
enää kuin kourallinen. Saksojen 
yhdistyessä tilan kirjoissa oli 350 
työntekijää, nyt tarvitaan 2300 heh-
taarin ja sikalan hoitamiseen enää 
24 ihmistä. Peltolohkot ovat suuria, 
keskimäärin 30 ja suurimmat yli 
200 ha. Viljely on noilla pinta-
aloilla tehokasta. Työttömyys oli 

hinta sille, että tila siirtyi valtion 
holhoustaloudesta länsimaisesti 
hoidettuun tehomaatalouteen.

Viimeiset lehmät kol-
hoosin navettaan 1975
Kolhoositilojen muodostaminen al-
koi Itä-Saksassa vuonna 1952. Yksi-
tyiset tilat joutuivat luovuttamaan 
peltonsa kolhoosin viljeltäviksi. 
Näin kävi myös Erich Teschin isäl-
le, joka oli 10 peltohehtaarin viljeli-
jä 50 km Berliinistä itään. Alkuvai-
heessa eläimet jäivät vielä yksityis-
ten tilojen hoidettaviksi. Rehu tuli 
kolhoosilta.

Ongelmitta tuo rehunsaanti ei 
sujunut, ja monet luovuttivat myös 
karjansa kolhoosin navettaan. Vii-
meiset eläimet talutettiin, tai oli 
talutettava, kolhoosin hoidettavik-

si v. 1975. Kollektivisointi oli päät-
tynyt.

Erick Tesch sai maatalouden opit 
ja koulutuksen kolhoosin tuella ja 
päätyi aikanaan kolhoosin johtoon. 
Viljeli niitäkin peltoja, jotka isä 
oli kolhoosiin joutunut luovutta-
maan. Kun Saksat yhdistyivät, kol-
hoosin raunioille perustettiin Erich 
Teschin johdolla osakeyhtiö, joka 
ryhtyi vuokraamaan tilansa kol-
hoosiin luovuttaneiden perheiden 
peltoja. Osa perheistä oli 50-lu-
vulla paennut matkalaukun kanssa 
länteen ja palasivat mersulla kyse-
lemään takaisinsaantioikeuteen ve-
doten vanhojen peltojensa perään. 
Kun monillakaan ei ollut enää yh-
teyttä maatalouteen, he hyväksyi-
vät vuokrausvaihtoehdon. Vuok-
ranantajia on nyt pari sataa. Pellon 

vuokra on 150 €/ha. "Suurempaan 
vuokraan ei tilalla ole varaa", sa-
noo Tesch

Kollektivisoinnin ansioksi on lu-
ettava se, että pientilojen suuresta 
ryppäästä on saatu aikaan tehok-
kaasti hoidettava suurtila, vaikka 
kivuttomasti tuo isojako ei men-
nytkään.

Siemenviljelyksillä salli-
taan hukkakauraa "tole-
ranssien puitteissa"
Agronomia-maatilayhtiö oli pari 
vuotta sitten vielä merkittävä mai-
dontuottaja. Kiintiö oli 3 milj. lit-
raa. Kun kiintiöstä leikattiin kol-
mannes pois, lypsykarjasta luovut-
tiin. Sikala sai jatkaa. Tilalla on 500 
emakkoa. Vuoden porsastuotanto 
on 12 000 ja lihasikoja lähtee teu-

Itä-Saksan kolhoosista länsimainen osakeyhtiö

Pellot vuokrattu entisiltä 
omistajaperheiltä
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rastamoon vuodessa 7 500 kpl.
Tilan päätuotantosuunta on sie-

menviljely. Liikkeen toimittamas-
ta perussiemenestä tuotetaan ser-
tifioitua siementä siemenliikkeen 
kunnostettavaksi. 

Erich Tesch toteaa, että siemen-
viljelyksillä suoritetaan virallinen 
tarkastus ja hukkakauraa ei sallita 
siementuotannossa olevilla lohkoil-
la kuin "toleranssien puitteissa".

Tuotettava siemen on pääasias-
sa syysviljan siementä: syysohraa 
ja syysvehnää. Raakatavara menee 
pellolta suoraan siemenliikkeen va-
rastoon. Siemen käytetään saman 
syksyn kylvöihin. 

Viljelykiertoon kuuluu lisäksi 
syysruista, syysrapsia, kauraa, her-
nettä, lupiinia ja auringonkukkaa.

Syysohran ja syysvehnän keski-
sato on 6-7 tn/ha. Syysrapsia saa-
daan 4 tn/ha. Pellot ovat hietamul-
tamaita. Satotasoa rajoittaa vuo-
tuinen sademäärä 450 mm. Sen 
sijaan lannoitteiden käytössä ai-
noastaan typen kohdalla on rajoi-
tuksia. Suurin käyttömäärä viljalla 
on 170 kg/ha.

Tukia 320 €/ha
Tuottamastaan siemenviljasta sie-

menliike maksaa perushinnan re-
huviljan hinnan mukaisesti. Se on 
tällä hetkellä 90 €/tn ja päälle tulee 
siemenlisä 18–20 €/tn viljalajista 
riippuen. Ruis viljellään rehutava-

raksi ja siitä tila saa 75 €/tn. Tukia 
tila saa yhteensä 320 €/ha.

Pahiten tilan taloutta koettelee 
öljyn hinnannousu ja samaan yh-
teyteen sattunut dieselveron palau-

tuksen kuivuminen. Vuonna 2004 
tila sai dieselveron palautusta vie-
lä 35 000 € ja viime vuonna se oli 
enää 1 700 €.  Samaan aikaan die-
selöljyn hinnannousu on lisännyt 

Erich Tesch aloitti työuransa harjoittelijana kolhoosilla, johon isä oli pari vuo-
sikymmentä aikaisemmin joutunut luovuttamaan omat peltonsa. Nyt Tesch on 
samoja viljelysaukeita hoitavan yhtiön toimitusjohtaja. Yhtiö on vuokraviljelijä 
ja vuokranantajia ovat ne parisataa perhettä, jotka aikoinaan joutuivat anta-
maan tilansa kolhoosiin.

Pääosa viljasta ajetaan pellolta suoraan kaupan varastoon. Tilalla säilytettävän 
viljan varastointiin käytetään vanhoja kolhoosiajan perunalaatikoita. Hallit on 
nimittäin rakennettu alun perin perunan laatikkovarastointiin, eivätkä seinät 
ole paineseiniä. Valkoiset pussit etualalla ovat säkitettyä rehuviljaa niille os-
tajille, joilla on pihapiirissään kanoja omaa tarvetta varten.

Teräsrakenteiset perunalaatikot on vuorattu viljan säilytystä varten säkkikankaalla.  Myös tilan oma peitattu siemenvilja 
varastoidaan niissä. Laatikot tyhjennetään kääntölaitteella varustetulla trukilla. Laatikkoon mahtuu viljaa 1,5 tn.

traktorien ja puimurien polttoai-
nelaskua 20 000 €/v. Maatalousko-
neissa ei saa käyttää polttoöljyä.

Yli 18 % viljaa ei puida
Rehu- ja leipäviljan siemenen tila 
kunnostaa itse. Entisestä peruna-
varastosta on tehty viljankäsitte-
ly- ja varastotilat. Yli puolet syk-
syn sadosta ajetaan pellolta suo-
raan kaupan varastoon. Puinnille 
mennään vasta siten, kun vilja on 
pellolla kuivunut varastointikel-
poiseksi. Jos kuivatusta tarvitaan, 
se tehdään viljaliikkeen varastolla. 
Yli 18 % viljaa ei lähdetä puimaan 
ollenkaan.

Oma viljan varastointi tapah-
tuu kolhoosiajalta peräisin olevissa 
1 500 kg perunalaatikoissa. Laati-
kon sisälle pannaan laatikonmuo-
toinen pussi ja laatikot tyhjenne-
tään kääntölaitteella varustetulla 
trukilla.  Varastointi ei ole vilja-
määrät huomioiden kovin teho-
kasta, mutta varastorakennus on 
kolhoosiajalta ja tehty laatikkova-
rastointia varten. Seiniä ei ole tehty 
paineseiniksi.

Viidellä traktorilla  
2 300 ha viljelytoimet
Tilan vetokalusto käsittää 5 trak-
toria, joista neljä on 160–220 hv 
Fendtejä. Merkkivalintaan on vai-
kuttanut se, että Fendtillä on alu-
eella paras ja nopein huolto. Lisäk-

si on 260 hv Case, joka on liikkeen 
vuokrakone.

Parin kolmen päivän sisällä 
puinnista viljapellot sänkimuo-
kataan, puintitappiojyvien anne-
taan orastua ja pellot ruiskutetaan 
Roundupilla. 

Kyntöä pidetään muokkauksen 
perustana. Sitä varten talossa on 
pari 8-siipistä sarka-auraa ja pari 
4-siipistä kääntöauraa. Maat kyn-
netään "niin matalaan kuin mah-
dollista, mutta niin syvään kuin 
tarpeellista", keskimäärin 20 cm 
syvyyteen.

Kylvöjä varten on 9-metrinen 
Accordin kylvökone kiekkomuok-
karilla ja pari 4,5-metristä vaaka-
tasojyrsimellä. Kylvölannoittimia 
ei ole, lannoitteet levitetään keski-
pakoislevittimellä pintaan. 

Sadonkorjuu tehdään kolmel-
la Claas Lexion 540 -puimurilla ja 
leikkuupöydällä on leveyttä 7,5 m. 
Tämä kalusto ei kuitenkaan riitä. 
Urakoitsija pui syksyisin 150 ha. 
Tuo urakoitsijan ajettavaksi jää-
vä pinta-ala on sen verran pieni, 
että neljättä puimuria ei kannata 
hankkia. 

Kaiken kaikkiaan Agronomia-
yhtiön pellot saadaan hoidettua 
pienellä konemäärällä. Itä-Saksan 
sodanjälkeisestä isojaosto on ollut 
jotain iloakin. r

Claas Lexion  540 puimurit ovat identtisiä koneita, kaikki kerralla uusittuja. 
Kolmen koneen kapasiteetti ei aivan riitä koko vilja-alan puimiseen. Urakoitsi-
jalta ostetaan korjuupalvelua 150 ha alalle. Vilja ajetaan 30 m³ perävaunuilla 
pääasiassa suoraan viljaliikkeen varastoon. Kuivuria ei tilalla ole.

Pellot ovat tasaisia ja lohkot keskimäärin 30 ha, suurimmat ovat yli 200 ha. Peltotiet ovat asfaltti- tai betonipintaisia. Alueen sademäärä on 450 mm/v ja kun pellot 
ovat hietapitoisia multamaita, ne eivät kaipaa salaojitusta.
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Kimmo Kotta

Fordson-kerhon järjestämä Rau-
ta ja Petrooli 2006 toteutuu 
jälleen syyskuun toisena vii-

konloppuna, eli 9–10.9 Uudenmaan 
Maaseutuopistolla, Hyvinkäällä. Ta-
pahtuma on avoinna molempina 
päivinä klo. 10.00–17.00. Totuttuun 
tapaan luvassa on runsaasti työ-
näytöksiä vanhoilla koneilla, maa-
moottoreiden papatusta, wanhan-
ajan seppiä työssään ja tietenkin 
traktorikilpailu, jonka yksityiskoh-
dat julkistetaan vasta kisan alussa. 
Moottorisahaharrastajat näyttävät, 
kuinka iloisesti puu katkeaa van-
hoilla sahakummajaisilla ja "Savu-
tusten Näyttely" esittelee masinisti-
maailman omaperäisempiä ilmiöitä. 
Yleisö pääsee koettamaan tietämys-
tään traktorin osien tuntemuskil-

pailussa sekä valitsemaan näyttelyn 
suosikkitraktorin, viimesyksyinen 
klapikilpailu toteutuu uutena ver-
siona.

Ohjelmaa myös lapsille
Ainakin nuoremmille koneharras-
tajille Internetistä tuttu Kuukuna 
vetää omaa show:taan ja esittää elo-

kuvia Kuukunan uskomattomista 
seikkailuista.

Lapsille ja lapsenmielisille on 
oma leikkipaikka, ajelua weteraa-
nitraktorin kyydissä, sekä mahdol-
lisuus tutustua oppilaitoksen eläi-
miin, mm. lintutarhaan.

Mobiili-ajoneuvoilla saapuville 
on oma tarkkaan vartioitu parkki-
paikka. Jos on puutetta varaosista 
tai käyttöohjekirjoista, niin rom-
petorilta saattaa löytyä mukavia yl-
lätyksiä. 

Syyskuun toinen viikonlop-
pu Hyvinkäällä on taas täyn-
nä ääntä, vimmaa, savua, tulta; 
Rautaa ja Petroolia.

Lisätietoja www.masinistit.com.

 Rauta ja Petrooli 2006
Koko perheen masinistijuhla Amerikan  

ihmeitä 5

Jenkki-
Ferguja

Myös Massey-Ferguson 98 on silmänlumetta; oikeasti 
peltien alla on Oliver Super 99GM, jonka 3-sylinterinen 
2-tahtinen GM/Detroit-diesel antoi tehoa päälle 80 hv. 
Iskutilavuutta oli n. 3,5 litraa, vaihteita 6 eteen ja kaksi 
taakse, painoa n. 5000 kg. MF 98 oli markkinoilla vuosi-
na 1959–60, Massikka-Oliveria tehtiin vain 500 kpl. 

MF 1000-sarjan suurtraktoreita alettiin tehdä 60-luvun 
lopulla ja malliston lippulaiva oli tämä vuonna -70 
esitelty 135 hv:n Massey-Ferguson 1150. Moottori on 
8,5-litrainen Perkins V-8, vaihteita 12 eteen ja 4 taakse, 
huippunopeutta 27 km tunnissa.

Massey-Ferguson 97 on Massikka vain pelleiltään ja väriltään. 60-luvun alus-
sa alkoi olla kysyntää 100 hv:n traktoreille, eikä MF:llä ollut vielä valmiuksia 
tähän kokoluokkaan. Ratkaisu oli Minneapolis-Moline G705, joka naamioitiin 
Massikaksi. 6-sylinterinen, liki 8-litrainen diesel kehitti n. 110 hv/1600 r. 
Painoa oli hieman yli 4 tonnia, myös 4-vetomalli oli saatavissa

Ferguson 40 on rinnakkaismalli Massey-Harris 50-traktorista, erona ovat vain konepelti ja väri. 
Molemmat koneet vastasivat pääosiltaan amerikkalaista Ferguson TO-35 ja englantilaista Fergu-
son 35-traktoria, joka tunnettiin meillä nimellä "Kultamaha". Traktorin sai joko kapealla etuakse-
lilla varustettuna riviviljelymallina tai tavallisena versiona. Valmistus ajoittui vuosiin 1956–57.
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Korjaus- ja huoltopalvelut
Löydä tästä koneellesi luotettava huoltopiste

• VALTRA-TRAKTORIT JA -METSÄKONEET
• VALMET-METSÄKONEET

• KALMAR-TRUKIT
• Huolto ja varaosamyynti 

• Jäähdytinkorjaamo
• Sorvaustyöt ja pulttituotteet

Ruutihaantie 11, Ylivieska
Puh. (08) 424 005, 0204 551 303

0400-286 775, 0400-279 970

HUOLTO JA KORJAUS:
Zetor • New Holland • 

Case Ih • Massey Ferguson 
• Deutz-valtuutettu

Puh. (017) 463 2290
www.syvarinkonehuolto.fi 

Kallijärventie 3, 94450 Keminmaa
www.traktorimyyntikeinanen.fi 

NEW HOLLAND myynti:
puh. (016) 280 112, 0400-692 544

NEW HOLLAND ja CASE IH
varaosat, huolto ja korjaus:

puh. (016) 280 116

NEW HOLLAND ja CASE IH
huoltosopimus:

Kittilä: Korjauspalvelu Hakala, 
0400-408 103

Tornio: Jokivarren Korjauspalvelu, 
040-544 2757

Sodankylä: Huoltopalvelu M Saraniemi, 
0400-846 718

Ranua: Team Takkisuo, 040-529 0264

TYÖSTÖKONEIDEN 
KORJAUKSET, ASENNUKSET 

JA HUOLLOT ammattitaidolla

JPS-MOTORS OY
Paul Sirén, 0440 860 247,

(02) 231 6316
Jyri Nurminen, 044 565 6657

info@jpsmotors.fi 

• Case-huolto
• Tempo-työkoneet • Ursus, 
Belarus – huolto ja varaosat

• Fort-heinätyökoneiden
varaosat

ESKOLAN KORJAAMO
Kytöpuhontie 125

85500 Nivala
(08) 441 545, Timo Eskola

PALVELUNUMEROMME

020 7109 660

Pääskyntie 4, 40320 JYVÄSKYLÄ

Raskaskoneiden myynti-,  
huolto- ja varaosapalvelupiste

www.valttori.fi 

Maatalouskoneiden 
huolto ja korjaus •

Pienkonekorjaus ja -huolto 
varmalla ammattitaidolla

Raittila Niilo T:mi
Parolantie 106

13130 Hämeenlinna
0500-219 544, Niilo Raittila

John Deere, Sampo-Rosenlew, 
Avant. Varaosa-, korjaus- ja 

huoltopalvelut.

ANTIN 
AGRIHUOLTO OY

Myllyjärventie 15, 02740 Espoo
Puh. 050-544 8430

antti.jaaskelainen@kolumbus.fi 

Agrimarket-ketjun myymien
työkoneiden korjaus ja huolto
John Deere, Sampo-Rosenlew

Työkonehuolto
M Lammi

Salon talousalue
Puh. 0400-765 288

markku.lammi@ebaana.net

K-maatalouden myymät 
traktorit, puimurit ja 
maatalouskoneet.
Konehuolto 

S. Malmi
Malmintie 48

Aura kk ja lähiympäristö
Puh. 050-559 3720

FENDT MERKKIHUOLTO

Traktorikonehuolto
Liuska Ky

Myllykankaantie 63
85840 KUONA 

Puh. 0400-476 625 /
Otto Liuska

Valtuutettu 
John Deere -huolto, 

metsäkonehuolto ja varaosat

Metsäkonehuolto
T. Lahti Oy

Takojankatu 3, Kajaani
Puh. (08) 613 2265,

050-561 4733, 0500-384 391

HUOLLOT JA KORJAUKSET:
• traktorit • puimurit 
• maatalouskoneet 

• kiinteistöhuoltokoneet 
• hitsaustyöt 

K-huolto H. Leino
Rusko

Puh. 0400-928 544

NEW HOLLAND-, CASE-, AVANT-huolto
Hydrauliikkaletkujen 
valmistus ja 
hydrauliikkakompo-
nenttien myynti

FRIMAN 
PER-OLOF TMI
Kuninkaantie 245, 
10520 Tenhola
www.pofriman.fi 
Puh. 0400-472 281, (019) 245 0170

MF, Same -traktorit, huollot ja 
korjaukset, myös muihin 

merkkeihin ja maatalouskoneisiin. 

Konehuolto
Reijonen Oy
Mäntyrinteenpolku 12

Etelä-Suomen alue
Puh. 0400-357 083

konehuolto.reijonen@phnet.fi 

KORJAUS • MYYNTI • VALMISTUS
Jäähdyttimet, coolerit, lämmitys-

kennot, öljynlauhduttimet.
Raskaskalusto on erikoisalaamme.

Jäähdytinhuolto 
Kinanen Oy

Ormuspellontie 16
00700 Helsinki

Puh. (09) 385 7765

Webasto – myynti ja huolto. 
VALMET-työkoneiden ja

ilmastointilaitteiden huolto, 
korjaus ja varaosat.
TUKESin hyväksymä 

Metsäkonehuolto
J. Tanhua

Äijännevantie 10, 34800 Virrat
Puh. 0400-233 212

WEBASTO- ja EBERSPÄCHER-
huolto ja asennus,

autoihin EOBD-testaukset,
maatalous- ja pienkoneiden 

huolto ja korjaus.

Kastarintie 37, 35990 KOLHO
0400-548 652, Suvinen Tomi

Maatalous- ja kiinteistö-
koneiden huolto- ja 

korjausliike 
K-huolto

Kone-Sottinen Oy
Lieto as

(02) 487 6751, 0400-523 767
www.kone-sottinen.fi 

MONIMERKKIHUOLTO
LAHDESSA:

 • Maatalouskoneet 
• Maarakennuskoneet

• Kiinteistöhuoltokoneet 

Puh. (03) 730 7876
Pro-Huolto Ky ST-Asennus Oy

HUOLTO:
NEW HOLLAND

CASE IH
MAATALOUSKONEKORJAAMO

P. HIEDANNIEMI
Kärppälä, Vammala
Puh. 0500-755 994

petri.hiedanniemi@kopteri.net

HUOLTO JA VARAOSAT:
Leyland • Nuffi eld • Zetor 

• Fendt • Deutz-Fahr 
• DB •Case IH • Claas 
• McCormick • Hardi

Raisio
(02) 255 0355, 0400-827 731

KONE-VIITASALO OY

KORJAUS JA HUOLTO:
Massey Ferguson -traktorit

Sampo-puimurit

KONEHUOLTO
M. KOIVULUOMA

Vaasantie 11, 61300 Kurikka
Puh. 050-364 5703

Koneviestin
pikkuilmoituksilla

lisää  
näkyvyyttä!
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Melan työturvallisuusvaroilla rahoitetaan tutkimus-,
koulutus-, neuvonta ja tiedotustoimintaa, joka parantaa

työoloja ja edistää maatalouden, kalastuksen ja
poronhoitajien työn työturvallisuutta ja tuottavuutta.

Apurahoja voivat hakea yritykset, yhteisöt
sekä yksityiset henkilöt.

Melan työturvallisuusvaroilla tuetaan ensisijaisesti
uuden ja yleistettävän tiedon tuottamista. Etusijalla
ovat käytännön ratkaisuja tuottavat hakemukset.

Työturvallisuusapurahojen hakuaika päättyy 30.9.2006.
Hakemuslomakkeet toimitetaan osoitteeseen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Revontulentie 6,
 02100 ESPOO, Kuoreen tunnus ”työturvallisuus-

apurahat”.

Hakemuslomakkeita ja hakuohjeita saa Melan työ-
turvallisuusyksiköstä, puh. (09) 435 1481 tai Internetistä,

osoitteesta www.mela.fi/tturva. Tiedustelut: toimisto-
päällikkö Erkki Eskola puh. (09) 435 1480 tai

erkki.eskola@mela.fi.

Työturvallisuus-
apurahat

Apurahoja
Arviointiraportti Keksintösäätiön toiminnasta:

Voimavarat hajautuvat
liikaa
Suomalaista keksintötoimintaa tukevan 

Keksintösäätiön toiminnasta on valmis-
tunut kauppa- ja teollisuusministeriön 

teettämä arviointiraportti. Sen tarkoituksena oli 
selvittää Keksintösäätiön toiminnan tulokselli-
suutta ja vaikuttavuutta yksityishenkilöiden ja 
pienyritysten keksintöjen edistämisessä. Kevään 
2006 aikana laaditun arvioinnin toteutuksesta 
vastasi VTT. Työhön osallistui myös asiantunti-
joita Tampereen yliopistosta ja Lexwell Oy:stä.

Keksijöiden asiantuntemus ja mahdolli-
suudet rahoittaa keksintöjen suojaamista ja 
kehittämistä ovat riittämättömät, mistä syystä 
Keksintösäätiön neuvonta-, arviointi- ja tukipal-
veluja tarvitaan edelleen. Yksityishenkilöiden ja 
pienyritysten lupaavien keksintöjen tukemista 
on perusteltua jatkaa Keksintösäätiön kautta, 
sillä säätiö täydentää hyvin muiden innovaa-
tiotoiminnan tukiorganisaatioiden palveluja. 
Säätiötä pidetään luotettavana ja asiantunteva-
na palvelujen tarjoajana, ja palvelujen tuotta-
minen muiden organisaatioiden toimesta voisi 
merkitä niiden laadun heikentymistä ja säätiön 
kertyneen osaamisen menettämistä.  

Vaikuttavuuden seuraamisen kannalta Kek-
sintösäätiön voimavarat hajautuvat liikaa koko 
innovaatioprosessin tukemiseen. Säätiön luon-
tainen rooli on toimia keksintöjen kehittämisen 
alkupäässä ja keksijöiden neuvonnassa, mutta 

keksintöjen kaupallistamiseen säätiön omat 
resurssit eivät riitä. Vaikuttavuuden lisäämiseksi 
säätiön rakenteita tulisi uudistaa ja tulosohjaus-
ta terävöittää tukemaan vahvemmin kansallista 
innovaatiostrategiaa ja tulevaisuuden kasvualo-
jen kehitystä. Osa säätiön resursseista voitaisiin 
suunnata strategisten ohjelmien kautta.

Keksintösäätiön tulisi kehittää erilaisia pal-
velukonsepteja asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. 
Projektipäälliköiden ja asiamiesten toimintaa 
voitaisiin kehittää luomalla eri teknologia-
alueille erikoistuneita tiimejä. Tiimityöskentely 
mahdollistaisi säätiön koko asiantuntijaver-
koston teknologisen ja kaupallisen osaamisen 
systemaattisemman hyödyntämisen. Erityistä 
huomiota tulisi kiinnittää palvelujen nopeu-
teen sekä keksintöjen kaupallisen potentiaalin 
arviointiin. 

Suositusten toimeenpanosta sovitaan 
kauppa- ja teollisuusministeriön ja Keksintö-
säätiön välillä vuosittain käytävissä tulosoh-
jausneuvotteluissa.


