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Irtorimmi on harvinaista 
herkkua kevytsahoissa. 
Terävarustus on mie-
lestäni turhan järeää 
luokkaa tehoon nähden. 
Kuulin, että lisävarus-
teena saa 3/8 tuuman 
terälaitteet 12- tai 14 
tuuman pituisina. Aa-
vistelen, että vauhti pa-
ranisi lisää. Ruokahalu 
kasvaa syödessä!

Kupera pinta samasta materiaalista on jäykempi kuin suora. Peltiseppien lisäksi 
asian näyttävät oivaltaneen myös Husqvarnan insinöörit tuotesuunnittelussa. 
Katsokaapa pohjaa ja uutta käynnistimen koppaa.
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Matti Värri 

Maatalouskoneiden maahan-
tuonti- ja markkinointi-
yhtiö Yrjö Tenkanen Oy 

on keskittynyt Itä-Eurooppalaisten 
maatalouskoneiden maahantuon-
tiin ja markkinointiin Suomessa. 
Yhtiön toiminta käynnistyi kesä-
kuussa 1986, joten vuosi 2006 on 
yhtiölle 20:nes työvuosi.

Ennen oman yritystoiminnan 
aloittamista Yrjö Tenkanen hank-
ki kokemusta maatalouskoneiden 
markkinoinnista ja konetuntemus-
ta toimiessaan Keskon konemyyjänä 
lähes 20 vuoden ajan. Vuodesta 1970 
lähtien hän on myös viljellyt vaimon 
kotitilaa. Maatalouden harjoittami-
nen liiketoiminnan ohessa sopiikin 
hänelle erittäin hyvin, sillä hänellä 
on samalla mahdollisuus testata ko-
neita omalla tilallaan osallistuessaan 
laitteiden tuotekehitykseen.

Entinen navettarakennus on pe-
ruskorjattu ja muutettu koneyri-
tyksen tarpeita vastaavaksi. Raken-
nukseen on sijoitettu toimisto- ja 
neuvottelutilat, varaosamyymälä ja 
huoltokorjaamo. Tontilla on myös 
konehalli ja laajaa piha-aluetta käy-
tetään koneiden ulkovarastointiin.

Konetuontia kuudesta 
maasta
Yrjö Tenkanen Oy tuo uusia maa-
talouskoneita Itä-Euroopan ja Bal-
tian maista ja käytettyjä maansiir-
tokoneita Länsi-Euroopasta. Eniten 
uusia koneita tuodaan Eestistä, jos-
ta tulevat Palms -perävaunut, Bi-
gab -vaihtolavavaunut sekä Farma 
-metsävaunut ja -metsäkuormai-
met, maansiirtolevyt ja juontokou-
rat. Lautasäkeet ja lautasmuokkai-
met tuodaan Valkovenäjältä, lapio-
rullaäkeet Liettuasta, lautasniitto-
koneet Ukrainasta sekä paalien ja 
laatikoiden kuljetusvaunut ja lavet-
tivaunut Latviasta.

Monet tuontikoneista ovat Suo-
messa entuudestaan tuttuja jo Ag-
roman ajoilta, tosin mallisto on sit-
temmin uudistunut. Agroman tuo-
dessa maahan Belarus -traktoreita 
kuuluivat tuontiohjelmaan luonnol-
lisesti myös Neuvostoliitossa valmis-
tetut traktorin työkoneet. Nykyisin 
näitä samoja koneita valmistetaan 

neuvostoliitosta itsenäistyneissä val-
tioissa, ja osaa niistä samoista ko-
neista valmistetaan TEKO-tuote-
nimellä. Teko on lyhennys sanoista 
Tenkasen koneet.

Farma-metsäkoneet ja Bigab-
vaihtolavavaunut ovat ruotsalaisen 
yrityksen Eestissä valmistettavia 
tuotteita. Eestiläisiä juontokouria 
Yrjö Tenkanen vie myös USA:han. 
Aikaisemmin yritys myös toi Venä-
jältä traktorin perävaunuja, mutta 

niiden hinnannousun takia tuonti 
on tyrehtynyt.

Uusimpana markkinoinnin ko-
neryhmänä ovat käytetyt maansiir-
tokoneet. Ne tuodaan Keski-Euroo-
pasta ja osa niistä myydään edelleen 
maatiloille ja koneyrittäjille. Osa 
koneista jää yrityksen omaan vuok-
raustoimintaan. Koneet ovat pieniä 
tai keskikokoisia ja niitä vuokraavat 
pääasiassa yksityishenkilöt, maan-
viljelijät ja urakoitsijat.

Tuontikoneiden ostotoiminnas-
ta vastaa toimitusjohtaja Yrjö Ten-
kanen. Suurena apuna sopimus-
neuvotteluissa hänellä on yrityksen 
markkinoinnista vastaava eestiläis-
syntyinen Indrek Saare, joka suo-
men lisäksi puhuu sujuvasti eestiä ja 
venäjää. Yrityksen varastoon Saloon 
koneet  ja laitteet toimitetaan pää-
sääntöisesti rekkakuljetuksena. Yri-
tyksessä koneille tehdään kokoon-
pano ja maahantulohuolto.

Valmistajiin voi luottaa
"Kaikki tavaratoimittajamme ovat 
ehdottoman luotettavia ja valmis-
tetut koneet kestäviä ja toiminta-
varmoja, johtuen hyvästä ja tasalaa-
tuisesta raaka-aineesta sekä pitkälle 
kehittyneestä tuotesuunnittelusta", 
Yrjö Tenkanen toteaa. "Luottamus-
tamme tavaratoimittajiin osoittaa 
sekin, että me maksamme tilaa-
mamme koneet ennakkoon."

"Olen suomalaisen konemarkki-
noinnin edustajana kutsuttu mu-
kaan eräiden konevalmistajien tuo-
tekehitystyöhön. Muun muassa vii-
meksi markkinoille tuotua Valko-
venäjällä valmistettavaa TEKO-lau-
tasmuokkainta kokeiltiin pitkään 
meidänkin maatilalla ja koneen 

Yrjö Tenkanen Oy 20 v
Maatalouskoneita Itä-Euroopasta

Toimitusjohtaja Yrö Tenkanen esittelee konevalikoiman uusinta tulokasta TEKO-lautasmuokkainta.

Koneliike Yrjö Tenkanen Oy toimii Salossa, peruskorjatussa vanhassa navetassa. 
Kiinteistön sijainti on 5 km Salosta, Salo-Inkoo maantien varrella.

käyttöön liittyvät havainnot myös 
huomioitiin lopullisessa tuottees-
sa", Yrjö Tenkanen vakuuttaa.

Suoramarkkinointi
"Toimialueemme kattaa koko val-
takunnan. Arviolta 70 % koneista 
myydään yrityksen oman suora-
markkinoinnin avulla. Loppuosa 
on maatalouskauppojen jälleen-
myyntiä", Yrjö Tenkanen kertoo. 
Myynnissä olevia koneitaan yritys 
esittelee lehtimainonnalla, omilla 
kotisivuillaan sekä maaseutu- ja ko-
nenäyttelyissä.

"Tavaratoimittajamme ovat luo-
tettavia, ja sitä ovat myös meidän 
asiakkaamme", Yrjö Tenkanen to-
teaa. "Asiakasyhteydet hoituvat pu-
helimitse, sähköpostilla tai netissä. 
Keskustelussa sovitut asiat myös pi-
tävät, puolin jos toisin. Esimerkiksi 
luottotappioita meille ei synny lain-

kaan." Tavaratoimituksista yrityk-
sen toimipisteestä asiakkaalle huo-
lehtivat sopimusautoilijat.

Myyntitehtävissä Yrjö Tenkasen 
ja Indrek Saaren lisäksi toimii ag-
rologi Aki Riski. Myyntihenkilöstö 
hoitaa myös toimistotyöt. Huollos-
sa ja tavaratoimituksissa on kolme 
työntekijää. Organisaatio on siis 
erittäin kevyt ja henkilöstökulut sen 
myötä vähäiset, samoin muut kiin-
teät kulut. Myyntivarastoon kuiten-
kin sitoutuu paljon pääomaa, mutta 
suuri varasto kuitenkin takaa hyvän 
toimitusvalmiuden.

Varaosamyymälä ei ole kovin 
suuri, mutta varasto käsittää sii-
tä huolimatta tuhansia nimikkeitä. 
Suuri nimikemäärä ja hyvä kier-
tonopeus kertovat varaston hyvästä 
toimitusvalmiudesta. Varaosamyy-
mälä vastaa myös Agroman aikais-
ten työkoneiden varaosa- ja tarvi-

kemyynnistä.
Pienet yleiskulut ovat tehneet Yr-

jö Tenkanen Oy:stä konekaupassa 
kilpailukykyisen yrityksen. Maltilla 

hoidettuna ja hallitusti johdettuna, 
on yrityksestä kasvanut kaupallises-
ti menestyvä ja taloudellisesti vaka-
varainen yhtiö. r

Maanviljelijä Mauri Nurmi Kiskon Orijärveltä tuli noutamaan ostamansa TEKO-
lautasniittokoneen. Vaihtokoneena hän toi yritykseen Pomo-lautaniittokoneen, 
jonka remmivetoisuuteen hän oli jo kyllästynyt.

Tavarakuljetukset tehtaalta yhtiön toimipaikkaan hoidetaan rekkakuljetuksina. 
Tässä puretaan Eestistä tullutta Palms-perävaunukuormaa.

Eestiläissyntyisellä Indrek Saarella on keskeinen asema tuontikaupassa, 
yhteydenpito tavaratoimittajiin onnistuu tarpeen mukaan eestin tai venäjän 
kielellä.
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Vaikka koko 
kotieläinrakennus 
mittatilaustyönä

Maatalouden tuotantoraken-
nukset pyritään nykyään 
rakentamaan mahdolli-

simman nopeasti. Tämä tuo vil-
jelijälle selvää rahaa tuotantokat-
kosten minimoituessa, kun navetta 
tai sikala pystyy tuottamaan tu-
losta minimiajassa lupapäätösten 
ja rahoituksen selvittyä. Tämän 
varmistamiseksi Mestarifarmi on 
kehittänyt täysin uusia tuotekonst-
ruktioita.

Tuotantorakennuksen lattia voi-
daan nyt koota suoraan tehtaalta 
toimitetuista osista. Vaikkapa liete-
kuilut on nopea asentaa valmiista 
kouruelementeistä. Mittatarkkojen 
kalustekuvien perusteella lattiaele-
mentteihin voidaan asentaa jo teh-
taalla tartunnat tai holkitukset, jol-
loin kalusteiden asennusajat tilalla 
lyhenevät oleellisesti.

Asiakas voi nyt valita esimerkiksi 
kattopaketin joko betoni- tai liima-

puupalkkirunkoisena. Erityyppiset 
lämpöelementtieristykset sekä ve-
sikattomateriaalit ovat mahdolli-
sia. Kattopaketit toteutetaan mitta-
tilaustyönä asiakkaan piirustusten 
mukaisesti. Luonnollinen ja koneel-
linen ilmanvaihto liittyy luontevasti 
rakennuksiin ja rakentamiseen, jo-
ten ilmanvaihtojärjestelmät kuulu-
vat jo nyt yrityksen tarjoamiin rat-
kaisuihin.

Käytännössä uusi rakentamis-
ajattelu vaatii asiakkaalta vain ta-
soitetun ja tiivistetyn rakennuspai-
kan. Mestarifarmi hoitaa sovittaessa 
rakennuksen pystytyksen anturasta 
katon harjaan saakka omia asen-
nusryhmiä tai sopimusurakoitsi-
joita käyttäen. Viljelijä voi keskit-
tyä sinä aikana tilansa tuotantotoi-
mintaan, suunnitteluun sekä joh-
tamiseen.

Mestarifarmin ominta osaamis-
aluetta ovat kotieläintuotannossa 
käytettävät rakennukset. Mittati-
laustyönä voidaan toteuttaa myös 

muita rakennushankkeita, joiden 
materiaalit ja runkoratkaisut toteu-
tetaan asiakkaan tulevat käyttötar-
peet huomioon ottaen.

Uusi ajattelu edellyttää melkoista 
panostusta tuotekehittelyyn. Mesta-
rifarmi tekee sitä jatkuvasti käytän-
nön viljelijöiden ja rakennusalan 
ammattilaisten kanssa. Tuotanto-
rakennusten toiminnallinen suun-
nittelu on otettu huomioon tuot-
teita kehitettäessä ja henkilöstön 
kokemusta sekä ammattitaitoa on 
selvästi lisätty.

Navettaosaamisen takuumiehenä 
toimii pitkän linjan ammattilainen, 
Tuure Hirvonen. Sikatalous- se-
kä siipikarja-asiakkaiden palvelus-
ta vastaa kokenut Lauri Matintalo. 
Molemmat ovat aikaisemmin teh-
neet uran myyntipäälliköinä alan 
merkittävissä yrityksissä. Mestari-
farmin vetäjä on Markku Vatanen, 
karjatalouden ja maatalousrakenta-
misen parissa pitkään työskennellyt 
agronomi.

Mestarifarmi Oy on valmista-
nut ja myynyt maatalouden beto-
nielementtejä vuodesta 1990 lähti-
en. Yritys kuuluu Betonimestarit-
ryhmään, jolla on tuotantoa sekä 
myynti- ja asennustoimintaa Suo-
men lisäksi myös Ruotsissa. Ryh-
män liikevaihto on n. 35 milj. e, 
henkilöstöä lähes kaksi ja puoli sa-
taa ja tehtaita kuusi kappaletta.

Mestarifarmin myymät tuotteet 
on aina tehty valmistukseen par-
haiten soveltuvilla tuotantolinjoilla, 
SFS-standardoiduilla tuotantolai-
toksilla. Tuotteiden laadun vakuu-
tena näkyy Maa- ja Metsätalousmi-
nisteriön ennakkohyväksyntä kai-
kille tämän hyväksyntämenettelyn 
piirissä oleville elementeille.

Lisätietoja:  Betonimestarit Oy: 
Toimitusjohtaja Seppo Saarelainen 
(020 743 3912) ja Mestarifarmi Oy: 
Toimitusjohtaja Markku Vatanen 
(020 743 3491).

Uutispöytä

Miten lumi 
alas katolta?
Nilsiäläinen isäntä soitti toimituk-
seen numerossa 13 julkaistun katto-
rakennejutun johdosta ja kertoi on-
gelmastaan, johon toivoi lukijoilta 
apua. Tilalla on muutaman vuoden 
vanha navetta, joka ei karista talven 
suojasäillä lumikuormaa katoltaan. 
Vaikka kattokaltevuus on 1:3:een, 
peltiprofiili on suora ja pinnassa on 
yleensä liukkaaksi mainittu Pural-
pinnoite. Tilan vanhempien raken-
nusten katoilta lumi kyllä tulee alas, 
mutta ei navetan pitkiltä lappeilta.

Nilsiässä lunta tulee riittäväs-
ti omiksi tarpeiksi. Ja vaikka lumi 
alkaakin selvästi sulaa pakkasten 
lauhtuessa, suojajaksot eivät aina-
kaan viime talvena kestäneet niin 
pitkään, että lumi olisi ehtinyt tul-
la alas.

Kantavat ja kattorakenteet on 
mitoitettu asiallisesti lumikuorma 
huomioiden, mutta isäntä ei silti 
ole uskaltanut jättää paksua lumi-
kerrosta katolle, vaan on käynyt 
työntelemässä sen alas. Viime vuo-

sina sattuneet kattojen romahtami-
set ovat tehneet varovaiseksi. Lu-
men poisto on raskasta, aikaavievää 
ja vaarallistakin työtä. Lisäksi katol-
la liikkuminen ja kolan käyttö saat-
tavat naarmuttaa peltipintaa.

Mikä neuvoksi isännälle? Onko 
muilla ollut vastaavia ongelmia, jot-
ka on ratkaistu onnistuneesti? Löy-
tyisikö jotain konstia tai ainetta, jol-
la kattopinnan saisi liukkaammak-
si? Pysyisikö esimerkiksi syksyllä 
levitetty öljykerros tai silikoniliuos 
katolla talveen saakka, vai keräisi-
vätkö ne vain pölyä, lehtiä ja muu-
ta tuulen mukana kulkevaa roskaa? 
Kannattaisiko kokeilla veden johta-
mista katolle silloin kun lämpötila 
nousee plussan puolelle?

Ehdotukset ja vinkit voi lähet-
tää Anneli Karikolle, puh. 020-
4132281, sähköpostitse anneli.
karikko@koneviesti.fi tai postitse: 
Anneli Karikko, Koneviesti, Pl 485, 
00101 Helsinki.
AP

Postilaatikko

Agcolta  
tulosvaroitus
Agco Corporation on tarken-

tanut kuluvan vuoden tulo-
sennustettaan alaspäin. Yh-

tiön mukaan sen tuotteiden myynti 
diilereille alenee kahdesta kolmeen 
prosenttia viime vuoteen nähden 
ja osakekohtainen tulos pienenee 
1 dollariin. Agcon osakkeen arvo 
putosi jyrkästi tulosvaroituksen jäl-
keen, mutta on nyttemmin käänty-
nyt lievään nousuun.

Myynti ja liiketulos pienentyvät 
Pohjois-Amerikan alueella ennus-
tettua enemmän myyjien varasto-
valmistuksen pienentämisen, ky-
synnän heikkenemisen ja heiken-
tyneen myyntikatteen takia.

Kolmannen vuosineljänneksen 
myynnin arvioidaan jäävän kuuden 
prosentin verran edellisvuodesta ja 
osavuosituloksen jäävän nollaan tai 
lievästi tappiolliseksi. Pohjois-Ame-
rikan ohella myynti on pienentynyt 
myös itäisen Tyynenmeren markki-
na-alueella.

Agco julkistaa virallisen osavuo-
sikatsauksensa marraskuun ensim-
mäisenä päivänä. Agcon osavuosi-
tulos heinäkuussa julkistetulla toi-
sella neljänneksellä jäi runsaat 10 
prosenttia edellisvuotta heikom-
maksi.

Agrimarket-ketjun 
myynnissä tasaista kasvua
Agrimarket-ketjun myynti 

vuoden 2006 alusta kesä-
kuun loppuun oli 455 mil-

joonaa euroa, jossa oli kasvua viisi 
prosenttia edelliseen vuoteen.

Traktori- ja puimurikauppa kävi 
Suomessa alkuvuonna hiljaisemmin 
kuin vuotta aiemmin. John Deere -
traktoreiden markkinaosuus alku-
vuonna oli 21,8 prosenttia. Puimu-
rikaupan laskiessa Sampo Rosenlew 
on säilyttänyt vahvan, noin 65 pro-
sentin markkina-asemansa.

Työkonekauppa oli alkuvuon-
na edellisvuotta hiljaisempaa. Kui-
tenkin äkeiden, kevättyökonei-

den, suorakylvökoneiden, pintale-
vitinten ja kasvinsuojeluruiskujen 
myyntimäärä lisääntyi. Kotimaiseen 
energiaan liittyvät koneet ja laitteet 
kuten klapikoneet, polttolaitteet ja 
puunkorjuukalustot ovat kasvat-
taneet myyntiään. Uudet tienvar-
sien ja viheralueiden hoitokoneet 
ovat myös kiinnostaneet urakoitsi-
ja-asiakkaita.

Lannoitteiden myynti kasvoi 
edellisvuoteen nähden yhdeksän 
prosenttia. Kasvusta yli puolet oli 
hinnankorotusten aiheuttamaa ja 
loppu myynnin suurempaa painot-
tumista kevätkaudelle.

Lannoitteiden myyntivuoden vo-
lyymi oli edellisvuoden tasoa. Agri-
market-ketjun osuus lannoitekau-
pasta on noin 51 prosenttia. Myös 
Agrimarket-ketjun kalkkikauppa 
kasvoi 11 prosenttia alkuvuonna. 

Kasvinsuojeluaineiden ja erityi-
sesti kasvitautiaineiden myynti laski 
noin kolme prosenttia alkuvuonna, 
sillä kuiva ja kuuma kesä ei aiheut-
tanut merkittäviä tautipaineita kas-
vustoissa. Myös säilöntäaineiden 
myynti kasvoi hieman.

S-Agrinet-verkkokaupan myynti 
ja asiakasmäärä on kehittynyt posi-
tiivisesti. Uusia kävijöitä on tullut 

erityisesti keväällä avatun Täsmä-
sää-palvelun myötä, joka on nous-
sut nopeasti sivuston suosituim-
maksi palveluksi. Myynnin lisäystä 
on vauhdittanut "kuukauden tuote" 
-kampanjointi. 

Rautakaupassa Agrimarket-ket-
jun myynnin kasvu oli 10 prosent-
tia edelliseen vuoteen verrattuna, 
mikä on merkittävästi alan kes-
kimääräistä kasvua suurempi. Al-
kuvuoden aikana S-Rautamarket-
myymälöiden määrä kasvoi seitse-
mällä myymälällä.
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Nimestään huolimatta Al-
lis-Chalmers WC-traktoria 
ei ole tarkoitettu likakai-
vojen tyhjennykseen, vaan 
riviviljelyksille. Käytän-
nössä kyse on kapealla 
etuakselilla varustetusta 
W-mallista. Uudistettu Al-
lis-Chalmers WD korvasi 
”vessatraktorin” vuodesta 
1948 lähtien.

Vuonna 1965 markkinoille tullut Allis-Chalmers One-Nine-
ty oli aikansa moderneimpia traktoreita, 6-sylinterisestä 
ja 4,93-litraisesta dieselistä saatiin turbolla terästettynä 
enimmillään 120 hv. Varustuksiin kuuluivat mm. hydrau-
linen 2-nopeuksinen VOA, 23,1x30 takapyörät, Traction 
Booster -painonsiirtojärjestelmä ja 182-litrainen tankki. 

Allis-Chalmers C oli tunnetumman 
B-mallin riviviljelyversio. Yhtymä 
panosti vahvasti kumipyöriin jo 30-
luvun alussa, mutta sota-aikaan 
jouduttiin palamaan takaisin rau-
takauteen.

Allis- 
Chalmers

Amerikan 
ihmeitä 6

Allis-Chalmers A oli malliston suurin 
traktori vuosina 1936-43. A-malli oli 
suunniteltu puimakoneurakoitsijoille, 
jotka tarvitsivat runsaasti voimaa suu-
rien koneidensa pyöritykseen ja siir-
tämiseen. 8,8-litrainen 4-sylinterinen 
petroolimoottori kehitti 1000 kierrok-
sella päälle 50 hv, mikä takasi riittävät 
vauhdit leveällekin kelalle.

Kemppi sai laajennuksensa valmiiksi
Lahtelainen, maailman johtaviin 
kuuluva kaarihitsauslaitteiden val-
mistaja Kemppi Oy laajentaa tuo-
tantoaan. Hitsauslaitteiden kysyntä 
on ollut kovassa kasvussa maailmal-
la jo usean vuoden ajan. Tämä on 
seurausta siitä, että maailmantalo-
udessa on jo pitkään mennyt hyvin 
ja pitkään patoutunut investointi-
tarve hitsaavassa teollisuudessa on 
purkautunut. Hitsauslaitteiden ke-
hittyessä laitekantaa uudistetaan, 
mutta myös perinteisille laitteille 
on kysyntää mustan raudan hitsa-
uksen siirtyessä itään päin.

Maailmantalouden kasvu sekä 
yhtiön viime vuosina tekemät on-
nistuneet tuotestrategiat näkyvät 
myös lahtelaisen Kemppi Oy:n toi-
minnassa kannattavuuden kasvu-

na. Kova kysyntä on asettanut myös 
uusia haasteita yhtiön tuotannolle, 
sillä laitteiden kokoonpanon on 
pystyttävä seuraamaan kasvavaa 
kysyntää.

Kempin liikevaihdosta on tänä 
päivänä noin 90 prosenttia kan-
sainvälistä kauppaa. Yhtiö on kui-
tenkin siinä suhteessa harvinainen 
kansainvälinen konserni, että sen 
kaikki tuotekehitys ja tuotanto ta-
pahtuvat samalla seudulla, jossa 
yhtiö aloitti toimintansa lähes 60 
vuotta sitten. Kempin ensimmäiset 
laitteet valmistettiin omakotitalon 
piharakennuksessa.

Hitsaavan teollisuuden kova 
vauhti on näkynyt myönteisinä uu-
tisina Lahden seudulla, sillä Kemp-
pi on kouluttanut ja palkannut 

noin 120 uutta työntekijää kulu-
neen vuoden aikana. Viime aikojen 
kehitys on näyttänyt, että Okerois-
ten 21000 neliön suuruisessa hal-
lissakin seinät alkavat tulla vastaan, 
kun työntekijöiden määrä kasvaa 
jatkuvasti.

Lähistöltä löytyi sopiva 1400 ne-
liön teollisuushalli, jota Kemppi 
ryhtyi kunnostamaan tuotantoon-
sa sopivaksi. Kempin uusin yksik-
kö saatiin käyttöön syyskuun alus-
sa. Kempin materiaalitoimintojen 
johtajan Mika Kuuselan mukaan 
uuden yksikön tuotanto on saatu 
ajettua ylös syyskuun aikana. Täy-
dessä vauhdissaan yksikkö tulee 
työllistämään 20 henkilöä työvuo-
roa kohti ja tuotteita tulee valmis-
tumaan noin 100 kappaletta työ-

vuoroa kohti päivässä.
Uusiin tiloihin siirtyi Okeroisista 

ensi vaiheessa langansyöttölaittei-
den, vesijäähdytyslaitteiden ja TIG-
laitteiden kokoonpano, mutta myö-
hemmin siellä ryhdytään valmista-
maan myös eräitä virtalähteitä.

Uusi tehdas on kolmas Kempin 
tuotantoyksikkö Lahden seudulla. 
Sen ja Okeroisten yksikön lisäksi 
Asikkalan Kalkkisissa valmistetaan 
hitsauspistooleja ja -kaapeleita.

Vuonna 1949 perustetun Kemp-
pi-konsernin liikevaihto vuonna 
2005 oli 91,5 miljoonaa euroa. Sillä 
on tytäryhtiöitä 13 maassa. Yli 700 
työntekijästä noin 130 työskentelee 
ulkomaisissa yksiköissä.

Ääninuohoimet lopettivat 
kattilan puhdistusseisokit
Lahdessa kehitetyn, toistuvilla ääni-
paineiskuilla pintoja puhdistavien 
ääninuohoimen käytöstä on saatu 
erinomaisia kokemuksia Stora En-
son Heinolan Flutingtehtaan soo-
dakattilassa. Ennen kahden nuo-
hoimen asennusta soodakattila 
ajettiin huonoimmassa tapaukses-
sa jopa kolmen viikon välein alas 
tulistinalueen lämmönsiirtopinto-
jen puhdistusta varten. Käsityönä 
tehty puhdistus kesti lähes vuoro-
kauden. Ääninuohointen asennuk-
sen jälkeen tulistinaluetta ei tarvitse 
puhdistaa enää lainkaan. 

Nirafonin kehittämä kaasupuls-
sinuohoin puolestaan lopetti puo-
lentoista viikon välein pidetyt sa-
vusolan puhdistusseisokit. Nyt kat-
tilaa voidaan käyttää vakaasti ja 
pitkiä aikoja ilman seisokkeja, vii-
meksi keväästä syksyyn 2006. Uusi 
jatkuvatoiminen NCSD -ääninuo-
hoin toimii kaasulla. Sitä poltetaan 
nuohoimen polttokammiossa noin 
0,5 grammaa/pulssi 30 pulssin sar-
joina muutaman minuutin välein. 
Nopeat, yli 170 dB:n äänipainei-
set pulssit ohjataan savukanavaan, 
missä ne estävät suolarakeiden kiin-
nittymisen kanavan jyrkkään mut-
kaan. Heinolan Flutingtehtaan soo-

dakattilan ääninuohointen tuotta-
mat edut on helposti todettavissa. 

Osastoinsinööri Sami Kalmin 
mukaan välitön hyöty ja suurim-
mat kustannussäästöt saatiin katti-
lan käytön ja huollon vaivattomuu-
tena. Kattilan polttoprosessi muut-
tui entistä vakaammaksi, päästöjen 
hallinta helpottui ja suolanpoisto-
seisokit loppuivat. 

Kaasupulssinuohoin on erityi-
sesti voimalakattiloissa erittäin 
edullinen nuohoin. Se toimii jo-
pa 1500 ºC:n lämpötilassa. Ääni-
nuohous ei aiheuta metallipinto-
jen korroosiota eikä eroosiota eikä 
muurauksien rapistumista. Ääni-
nuohointen käyttö- ja huoltokus-
tannukset sekä tilantarve ovat jopa 
80–95 % pienemmät kuin perin-
teisten höyrynuohointen. 

Esimerkiksi kanadalaisen Dom-
tarin tehtaan soodakattilan Ecoa 
nuohotaan neljällä ja itävaltalaisen 
Mondi Business Paperin kattilan 
Ecoa ja Luvoa neljällä Nirafonin ää-
ninuohoimella, joiden takaisinmak-
suaika on alle kaksi vuotta. 

Kolmannen polven NCSD -kaa-
sunuohoimen on kehittänyt ja pa-
tentoinut lahtelainen Nirafon Oy 
(www.nirafon.com).

Pieni, torvineen 1550x550x450 mm:n kokoinen kaasupulssinuohoin on helppo sijoittaa ahtaaseen-
kin paikkaan. Kuvan nuohoin on asennettu tavalliseen miesluukkuun.

Lokakuun 2-6 päivä järjestettiin yhdeksännen kerran Caterpillarin maa-
rakennuskoneiden kuljettaja-kilpailu Malagassa, Caterpillarin Espanjan 
esittely- ja koulutuskeskuksessa. Osanottajia oli 60 kuljettajaa, kaikki-
aan 28 maasta. Eurooppalaisten maiden kuljettajien lisäksi oli mukana 
kisassa harvinaisempia maarakennusmaita, kuten esimerkiksi Mongo-
lia, Kroatia, Serbia-Montenegro ja Bosnia. Suomen edustus tällä kertaa 
puuttui, vaikka koko Caterpillar-kisojen historian ajan on suomalaiset 
kuljettajat yleensä menestyneet hyvin. 

Eri tyyppisillä maarakennuskoneilla suoritettiin kaikkiaan kymme-
nen eri tehtävää, joiden yhteenlasketut pisteet ratkaisivat loppusijoi-
tuksen. 

Parhaat pisteet keräsi hollantilainen Peter Van Schaik, joka voitti ki-
sat myös viime vuonna.    

1. Peter Van Schaik, Hollanti. 453,44 pistettä.
2. Per Erik Johanssen, Ruotsi. 431,69 pistettä.
3. Søren Markussen, Tanska. 424,47 pistettä.
4. Jurgen Noyens, Belgia. 420,65 pistettä.
5. Kevin McEntee, Irlanti. 411,83 pistettä.
6. Per Ivar Winsnes, Norja. 409,72 pistettä.

Caterpillar Operator  
Challenge 2006
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luvulla rakennetuista sähköistä on 
vielä paikoillaan.  Saattaisi nykyajan 
sähköturvallisuudesta vastaavalta 
henkilöltä leuka kolahtaa polviin 
moisia asennuksia tutkaillessa, sillä 
johdotukset on pelottoman suora-
viivaisesti tehty. Tosin nykyäänkin 
etelänmailla nähdyt viritykset ovat 
huomattavasti huterammin tehtyjä, 
jopa hotelleissa.

Kaksipyöräinen traktori
Moottorivoimalla toimivaa kalus-
toa edustaa kaksipyöräinen traktori, 
merkiltään BMB. Moottori on yksi-
sylinterinen, nelitahtinen ja bensii-
nikäyttöinen. Traktori on tullut ai-
koinaan Putikkoon Simpeleeltä.

Metsäkalustoa
Putikon kartanossa on ollut par-
haaseen aikaan maata kolmisen tu-
hatta hehtaaria ja päätoimialana 
sahaus, joten ymmärrettävästi met-
sään liittyvää kalustoa on runsaasti 
esillä. Hevosvetoinen laikkuri oli-
si mielestäni ansainnut paremman 
paikan.

Puuntyöstökalustosta on esillä 
runsaasti höyliä ja muita puusepän 
tarvekaluja, osa on sellaisia, ettei 

niiden käyttötarkoitus nuoremmal-
le väelle avaudu.

Kannattaa poiketa
Putikko on lähellä metsämuseo 
Lustoa Punkaharjun kirkonkylän 
toisella puolella. Vaikka esineiden 
näytteillepanossa on puutteita, eikä 
kaikista esillä olevista esineistö ole 
riittävästi tietoa esillä, antaa näyt-
tely kuitenkin hyvän läpileikkauk-
sen viime vuosisadan alkupuolen 
maa- ja metsätalouden kalustosta. 
Unohtaa ei kannata taidenäyttelyä-
kään, tekijöiden joukossa on varsin 
laadukkaita taitelijoita, joiden työt 
ovat katsomisen arvoisia. r

Seppo Nykänen

Punkaharjun Putikko on kar-
tano, jonka juuret juontavat 
vuoteen 1775, jolloin koskeen 

perustettiin vesisaha. Sahaustoimin-
taa harjoitettiin aina vuoteen 1897, 
jolloin perustettiin uusi höyrysaha 
noin kilometrin päähän.  Koskeen 
jäi 1887 valmistunut mylly, joka 
toimi vuoteen 1928 asti.

Maanviljelystä ja karjanhoitoa ti-
lalla jatkettiin viisikymmenluvul-
le asti. Pisimpään kartanon omisti 
kauppaneuvos And. Auvinen vuo-
desta 1887 vuoteen 1987. Nykyiselle 
omistajalle, Ruoholan perheelle, tila 
siirtyi vuotta myöhemmin.

Nykyään tila on matkailukäytös-
sä. Päärakennuksessa ja meijeris-
sä on majoitustiloja ja navettara-
kennuksessa järjestetään vuosittain 
vaihtuvia taidenäyttelyjä. Varsinai-
sessa navetassa on allekirjoittaneen 
mielestä kaikkein mielenkiintoisin 
osa, sillä sinne on kerätty vanhaa 
maatalouskalustoa, muun muassa 
lähes täydellinen maasepän paja.

Putikko
Putikon kartanon nimi on muotou-
tunut vanhasta puunkylkeen veis-
tetystä lovesta, jota on kutsuttu ni-
mellä Puutikki. Merkki on van-
ha Säämingin aikainen ansapolun 
merkki, jolla on ilmeisesti haluttu 
merkata tietä itselle ja samalla re-
viiriksi. Nimi on muuttanut aikojen 
kuluessa muotoaan ollen Puutikku 
ja Puutikko ja lopuksi kylän nimeksi 
vakiintui Putikko.

Maatalouskoneiden ja 
työkalujen kokoelma
Museoksi näyttelyä ei voi varsinai-
sesti nimittää, siihen esillepano ja 
taustatiedot eivät ole riittäviä. Näyt-
telyssä on esineitä joiden alkuperää 
ei tiedetä tai se on unohtunut. Lauri 
Ruohonen oli kuitenkin mies, joka 
halusi säilyttää vanhoja tavaroita. 
Hän hankki niitä huutokaupoista ja 
osa esineistä on saatu lahjoituksena. 
Putikon kartanon alkuperäistä ka-
lustoa on myös mukana runsaasti, 
kaikki hevostyökoneet ja ajokalut 
ovat alkuperäisiä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta 
on vanhat lehmätaulut, joihin on 
merkitty isän ja emän tiedot se-
kä poikimiset ja tuotokset. Taulut 

löytyivät navetan ylisiltä romujen 
seasta ja niistä oli vielä luettavissa 
viimeisimmät liitumerkinnät him-
meästi. Merkinnät on nyt vahven-
nettu liidulla, ja taulut on ripustettu 
alkuperäisille paikoilleen.

Lisäksi näytillä on kartanon na-
vettakirjanpitoa aina kaksikym-
mentäluvulta alkaen. Kirjoista nä-
kee eläimen koko elinkaaren syn-
tymästä asti. Tuotokset on kirjattu 
tarkasti ylös ja laskelmat on tehty 
myös rehunkäytöstä rehuyksikkö-
laskelmina tuotettua maito- ja ras-
vakiloa kohden.

Sähkövaloa navetassa
Kartanon toiminnan aikakaudella 
oli tavallista, että salomökissä käy-
tiin antamassa Onnikille katto-ol-
kia päreen valossa. Putikon karta-
nossa oli kuitenkin oma sähkövoi-
malaitos, joten sähkövaloakin on 
ollut saatavissa jo hyvin varhain. 
Osa alkuperäisistä, kaksikymmen-

Putikon kartano

Kaksipyöräinen traktori. Kynnys siirtyä hevoskynnöstä tämän traktorin käyttöön on matalampi kuin nelipyöräiseen.

Muistoja menneiltä ajoilta, lehmätaulut alkuperäisillä aidoilla teksteillä siten 
kuin ne ovat karjasta luopumisen jäljiltä jääneet.

Ehkä yksi vanhimmista vitseistä maatalouden piiristä ajalta jolloin lankut 
sahattiin käsipelissä samoin maidon jäähdytysjäät.

Metsän laikutusäes hevosvetoisena.

Sähköistystä kaksikymmenluvulta.

Entisaikaan ei sahaa hylätty sen 
tylsyttyä, tässä puukkosahassa on 
teroitusta ohjaavat reiät, jotka pi-
tävät piikkivälin oikeana.

Pylväsporakone, käyttövoimana ruislimppu.
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Työryhmä täsmentää  
teknologiatukien 
myöntöehtoja
Teknologiseen tutkimus- ja ke-

hittämistoimintaan myönnet-
tävien tukien takaisinperintää 

koskevat säännökset selkeytyvät, 
jos kauppa- ja teollisuusministeri-
ön (KTM) asettaman työryhmän 
esitys asetusmuutoksista toteutuu. 
Työryhmä ehdottaa, että Tekno-
logian kehittämiskeskuksen (Te-
kes) yrityksille ja muille yhteisöille 
myöntämiä avustuksia ja lainoja 
koskevaan asetukseen lisätään mää-
räykset tuen yleisistä edellytyksistä, 
tuella tavoitelluista vaikutuksista ja 
takaisinperintää koskevista keskei-
sistä ehdoista.

Tekes voisi päättää maksetun tu-
en takaisin perimisestä, jos yrityk-
sen liiketoiminnassa toteutetaan 
muutoksia, joiden seurauksena 

hankkeen tavoiteltavat vaikutuk-
set Suomessa jäävät oleellisin osin 
toteutumatta. Tällaisia muutoksia 
ovat lähinnä yrityksen liiketoimin-
nan siirtäminen ulkomaille ja liike-
toiminnan tai hankkeen tuloksena 
syntyneiden immateriaalioikeuksi-
en luovuttaminen ulkomaille. 

Näissä tilanteissa Tekesillä on 
tuen takaisinperinnän lisäksi vielä 
mahdollisuus sopia menettelyistä, 
joiden avulla yritetään varmistaa 
kansallisen hyödyn toteutuminen. 
Takaisinperintään ryhdytään, ellei 
kansallisen hyödyn turvaavaa jär-
jestelyä saada aikaan. Työryhmän 
ehdotuksen mukaan mahdollisuus 
takaisinperintään säilyy harkinnan-
varaisena ja harkinta tehdään kus-
sakin tapauksessa erikseen. 

Asetuksen muutosten on ehdo-
tettu tulevan lausuntokierroksen 
jälkeen voimaan 1.1.2007. Tähän 
mennessä näistä seikoista on ol-
lut olemassa määräykset Tekesin 
rahoituksen yleisissä ehdoissa, jo-
ten osin työryhmän ehdotukset 
säädösmuutoksista ovat jo vallin-
neen käytännön mukaisia. Asetuk-
sen määräyksiä sovelletaan vuo-
den 2007 alusta lähtien tehtäviin 
päätöksiin ja aiemmin päätettyjen 
hankkeiden osalta harkinta teh-
dään päätöshetkellä voimassa ol-
leiden ehtojen mukaisesti. 

Jatkossa hankkeella tavoiteltavat 
vaikutukset tulee määritellä jo ra-
hoituspäätöksessä. Tekes määritte-
lee hankkeella tavoiteltavat vaiku-
tukset kirjaa ne hankepäätökseen. 

Tavoiteltavien vaikutusten määrit-
tely perustuu hakijan ilmoittamiin 
tietoihin ja hankkeen arvioinnin 
yhteydessä käytyyn tiedonvaihtoon 
rahoittajan ja tuen saajan välillä. 

Hankkeen rahoittamisen perus-
edellytykset ehdotetaan määritel-
täväksi asetuksessa. Tukea saavan 
yrityksen tulee olla Suomessa re-
kisteröity ja toimiva, ja hankkeen 
hyödyttää yhteiskuntaa, kansan-
taloutta tai ympäristöä. Tuettavan 
hankkeen tulee esimerkiksi edistää 
yritysten osaamisen kehittymistä, 
kansallista ja kansainvälistä verkot-
tumista tai liiketoiminnan kehitty-
mistä, mikä näkyy pidemmällä ai-
kavälillä työpaikkojen, liikevaihdon 
tai viennin kasvuna.

Ponsse uskoo myynnin 
vilkastumiseen
Ponsse Oyj:n liikevaihto ja tu-

los vuoden alusta syyskuun 
loppuun jäivät hieman vii-

me vuoden tasosta, 156 miljoonaa 
(158) ja 12,4 miljoonaa (13,5) eu-
roa. Syyskuussa päättyneen kol-
mannen neljänneksen liikevaihto 
47,4 miljoonaa ylitti edellisvuoden, 
mutta nettotulos 3,7 miljoonaa ei 
siihen aivan yltänyt.

Toimitusjohtaja Arto Tiitisen 
mukaan alkuvuodesta hiljentynyt 
metsäkoneiden kysyntä Pohjois-
maissa on kääntynyt kasvuun kol-
mannella neljänneksellä ja se jatkuu 
hyvänä myös muualla Euroopassa. 
Ponssen Pohjoismaiden-myynti jäi 
viime vuodesta noin 10 prosenttia 
ja suunnilleen neljänneksen Poh-

jois- ja Etelä-Amerikassa. Muissa 
eurooppalaisissa maissa kasvu oli 
reilun kolmanneksen luokkaa.

”Elo-syyskuun vaihteessa Jäm-
sänkoskella järjestetyt FinnMET-
KO-messut olivat yhtiöllemme kau-
pallisessa mielessä kaikkien aiko-
jen parhaat. Siellä esitellyt uutuu-
det laajentavat merkittävällä tavalla 
tuotevalikoimaamme ja vahvistavat 
kilpailukykyämme.”

”Teimme syyskuussa yhtiön his-
torian merkittävimmät jälleen-
myyntisopimukset Brasiliassa. Nii-
den alueelle kuuluvat maailman    
suurimmat eukalyptusviljelmät. 
Jälleenmyyntiverkostomme laa-
jeni myös Yhdysvaltojen luoteis-
osiin, joiden hakkuumäärät ovat 

yhtä suuret kuin Suomessa.”
”Pohjois- ja Etelä-Amerikas-

sa tehdyt jakelutieratkaisut luovat 
mahdollisuuksia myyntivolyymien 
kasvattamiselle myös tulevina vuo-
sina. Tavaralajimenetelmän kehitys 
tukee yhtiön kasvua.”

Ponsse Latin America Ltda alle-
kirjoitti syyskuussa yhteistyösopi-
mukset brasilialaisten Linck S.A., 
Motiva S.A. sekä Tracbel S.A. -
yhtiöiden kanssa. Yhtiöt toimivat 
Brasiliassa alueilla, joilla sijaitse-
vat maan viljellyt eukalyptusmet-
sät. Sopimukset käsittävät Pons-
sen Suomessa valmistamien met-
säkoneiden ja niiden laitteiden sekä 
yhtiön Brasilian tehtailla valmis-
tamien harvesteripäiden myynnin 

ja huollon. Ponsse North Ameri-
ca, Inc. ja Clyde/West, Inc. sopivat 
syyskuussa yhteistyön aloittamises-
ta Oregonin, Washingtonin ja Id-
ahon osavaltioissa Yhdysvalloissa. 
Kaikki uudet myyjät ovat toimineet 
kauan raskaiden työkoneiden jäl-
leenmyyjinä.

”Yhtiön toteuttamat kehitystoi-
met ja investoinnit huomioiden 
koko vuoden tuloksen arvioidaan 
muodostuvan edellisvuotta parem-
maksi, mikäli loppuvuoden mark-
kinatilanteessa ja yhtiön toimin-
taympäristössä ei tapahdu merkit-
täviä muutoksia”, Tiitinen sanoo.

Kimmo Kotta

Joskus 60-luvun loppuvuosina 
Nurmijärven Nukarin kylän 
muuten rauhallisilla sivuteillä 

käytiin ankaraa taistoa kylän no-
peimman traktorin tittelistä. Jaloon 
kilpaan ei osallistunut kuin kaksi 
nuorta hurjapäätä, mutta laatu kor-
vasi määrän, niin koneiden kuin 
kuskienkin osalta. 

Zetor-tallia edustaneella Arto 
Haapakorvella oli ajokkinaan Zetor 
25 K, jota oli terästetty 6-sylinteri-
sellä Bedford-kuorma-auton moot-
torilla. David Brown-tallin kuljet-
taja Matti Helin taas kaasutteli 50-
luvun alun Cropmasteria, johon 
oli soviteltu samanlainen "Kuutos-
Petteri" kuin Arton Zetoriin. Matin 
ralli-Taavetti viiletti reilua kuutta 
kymppiä, mikä lukema riitti Nuka-
rin mestaruuteen, hidasperäisen Ze-
torin oli tyytyminen kakkossijaan. 
Traktorit ovat vieläkin Matti Heli-
nin ykkösharrastus, mutta vauhdilla 
ei ole enää merkitystä.

30 000 punnan  
arvoinen Taavetti
David Brownin kanssa Matti Helin 
oli ensi kertaa tekemisissä vuonna 
1956, jolloin pitkään palvellut Far-
mall F-14 korvattiin tuliterällä Da-

vid Brown 30D:llä. Merkki osoit-
tautui hyväksi ja seuraava hankin-
ta oli 60-luvun alussa taloon tullut 
990-malli. Aktiivikäyttöön ennätet-
tiin hankkia 8 Taavettia, viimeinen 
ostos oli 4-vetoinen 1494 vuodelta 
-84. Suurin tekninen edistysaskel 
otettiin Matin mielestä vuonna -
66, jolloin saatiin valkoinen David 
Brown 990. Parasta uudessa mallissa 
oli entisiin verrattuna huomattavas-
ti helppokäyttöisempi Selectamatic-
hydrauliikka. 

Pahoja tyyppivikoja ei Taaveteista 
ole löytynyt: alkuaikojen dieselmal-
leissa oli liian vähän kannenpultteja, 
mikä ilmeni vuotavina ja palanei-
na kannentiivisteinä. Viimeisimmis-
sä Case-merkillä myydyissä koneis-
sa oli pieniä tasauspyörästöongel-
mia, mutta niistä selvittiin laakeroin-
nin vaihtamisella. Matti Helinillä on 
runsas kokoelma museotraktoreita, 
joista suurin osa on tietenkin David 
Browneja. Näistä vanhin on vuoden 
-52 diesel-Cropmaster, mutta ehdot-
tomasti harvinaisin on 6-sylinteri-
nen David Brown 50D, jota on tuotu 
Suomeen ehkä vain pari kappaletta. 
Tämä 50-hevosvoiminen Taavetti-
malli on Englannissakin luokiteltu 
sikäli uhanalaiseksi, että pari vuotta 
sitten sellaisesta maksettiin huuto-
kaupassa 30 000 puntaa, mikä tekee 
eurohinnassa noin 43 000. Ja kysees-
sä oli vielä entisöimätön, joskin siis-

tikuntoinen yksilö! Taavetti-rivinsä 
jatkeeksi Matti kaipailisi 40-luvun 
lopun petroolikäyttöistä Cropmaster 
6S -mallia, jos sellainen kohtuuhin-
nalla löytyisi. 

Varaosien saanti ei Matin mu-
kaan ole suuri ongelma, var-
sinkaan purkuosien. Suomes-
sa on sikäli monta Taavetin raa-
toa, että osia löytyy vanhimpiin-
kin malleihin. Englannista saa uut-
ta kulutusosaa on esim. osoitteessa  
www.old20.com. 

Vilkasta kerhotoimintaa, 
mutta Englannissa asti
Suomessa ei ole toimivaa David 

Brown-kerhoa, mutta merkkiin vih-
kiytyneet harrastajat voivat vaihtaa 
ajatuksia tasokkaalla suomalaisella 
DB-sivustolla: www.dunkeldunkel.
com/traktori. Englantilainen jäsen-
määrältään yli tuhatlukuinen Da-
vid Brown-klubi toimii osoitteessa: 
www.davidbrowntractorclub.com, 
perinteisempi osoite on: 

The David Brown Tractor Club Ltd, 
P.O. Box 990, Holmfirth, Hudders-
field, West Yorkshire, HD9 1YH, 
England. 
Matti Helinin kanssa voi käydä Taa-
vetti-keskusteluja numerossa 
040-764 9527 tai 09-250 6027. r

"Matti Brown"
Merkkimiehiä 6

Matti Helinillä ennätti olla ajokkina kahdeksan David Brownia 56-vuoden 
30D-mallista 84-malliseen 1494-nelivetoon. Kuvan David Brown 990 oli mitä 
mainioin traktori, mutta uudempi valkoinen Selectamatic-malli oli nostolait-
teeltaan vielä parempi.

Tämä Matin 18-vuotiaana rakentama 6-sylinterinen "Petteri-Taavetti" päihitti 
aikoinaan kylän muut traktorit 60 km:n nopeudellaan. Traktoria on käytetty 
näihin päiviin saakka mm. kastelupumpun ja betonimyllyn pyörityksessä.

Weteraanit
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Eetteriä Volvoihin
Lokakuussa 2005 Ruotsin energiaministeri Mona Sahlin julisti maalleen ta-
voitteen irtaantua fossiilisista polttonesteistä vuoteen 2020 mennessä. Sen jälkeen jo-
kaisella autoilijalla ja muulla motoristilla tulisi olla ainakin mahdollisuus valita tank-
kiinsa bioperäinen polttoaine. 

Ruotsin tavoite on haastava. Nestemäinen bioenergia on ollut tutkimukselle 
kova pala jo yli 30 vuotta, aina siitä lähtien, kun ensimmäinen öljykriisi koettiin. Naa-
purillamme on haasteelleen pohjaa. Ruotsi on näyttänyt suuntaa muille maille ennen-
kin, esimerkiksi hakkeen tuotannossa ja pellettilämmityksessä. Se aikoo näyttää suun-
nan nyt myös biopolttonesteissä. 

Ensimmäiseksi hoidettakoon bensiini, bioetanolilla. Siinä Ruotsin linja poik-
keaa Suomesta. Jos meillä bensiinin sekoitetaan kotimaista, ohraperäistä koskenkor-
vaa, naapuri turvaa tuontirommiin. Sen raaka-aine on brasilialainen sokeriruoko. Va-
linnan taustalla on kylmä laskelma: Ruotsin peltoala ei kuitenkaan riittäisi niin laajaan 
vehnän ja ohran viljelyyn, että kotimaista viljaetanolia olisi kaikkiin bensiiniautoihin. 
Toinen haaste on biodiesel. Millä dieselkäyttöiset ajoneuvot ja työkoneet pidetään liik-
keessä, kun fossiiliselle dieselillekin on löydyttävä riittävän mittava vaihtoehto?
Volvon suunnittelija Patrik Klintbom piti 25.10.2005 aiheesta esitelmän ja valotti siinä 
tehtaansa tulevaisuuden suunnitelmia. Volvo haluaa markkinoida maailmalle sekä uu-
den sukupolven kuorma-auton että siihen kehitetyn biopolttoaineen.

Klintbom esittää vertailun kuinka pitkälle Volvo kuormuri kulkee yhden pelto-
hehtaarin vuosikasvulla, kun vaihtoehtoina on kolme energiakasvia: rypsi, vehnä ja 
hakepaju. Rypsistä puristetaan biodieseliä, vehnästä käytetään bioetanolia ja hak-
keesta kaasutetaan DME -polttoainetta eli dimetyylieetteriä. 
Kuormuri kulkisi rypsidieselillä 2000 kilometriä ja vehnäetanolilla 3900 kilometriä. 
Mutta jos vuotuinen hakesato kaasutetaan eetteriksi, Volvo kulkisi 9200 kilometriä. 
Vielä parempaan kilometrilukuun päästään, jos hakesato syötettäisiin uuden sukupol-
ven sellutehtaaseen, jossa se kaasutettaisiin yhdessä mustalipeän kanssa DME -polt-
toaineeksi. Hehtaarin hakesato kuljettaisi kuormuria peräti 11000 kilometriä.

Mitä on tämä DME eli dimetyylieetteri? Kyseessä on yksinkertaisin hiilen, 
vedyn ja hapen yhdiste, jota myös puueetteriksi kutsutaan. Yhdessä molekyylissa on 
kaksi atomia hiiltä, kuusi vetyä ja vain yksi atomi happea. Dimetyylieetteriä voi verra-
ta fossiiliseen nestekaasuun, koska se pysyy pienessä paineessa nesteenä, mutta kaa-
suuntuu ilmaan päästettäessä. Nestekaasulla käyvät moottorit tunnetaan jo, ja niiden 
vaatimat polttoainejärjestelmät käyvät parhaiten juuri kuorma-autoihin. Dimetyylieet-
terin voi myös jatkojalostaa aina nesteenä pysyväksi biodieseliksi. 
Dimetyylieetteri valmistetaan biomassoista jo 1920-keksityllä Fischer-Tropsch kaasu-
tuksella. Menetelmällä on käytännön näyttöjä sekä toisen maailmansodan ajoilta että 
kauppasaarron aikaisesta Etelä-Afrikasta, kun öljypulan vuoksi jouduttiin kaasutta-
maan kivihiiltä polttonesteeksi.

Ruotsi on kehitystyössään jo niin pitkällä, että maantieliikenteessä voi tavata tu-
literiä Volvo kuorma-autoja, joihin on maalattu suurin kirjaimin tunnus DME. Pitkäaikai-
set, raskaan liikenteen koeajot toteutetaan 30 autolla vuoden 2010 loppuun mennessä.
Merkittävä johtopäätös ruotsalaisesta vertailusta on pohjoismaisesta rypsistä puristetta-
van biodieselin ilmeinen häviäminen bioenergian isoilta markkinoilta. Nykyisillä kevätryp-
sin lajikkeilla saanto jää heikoksi, eikä kuorma-auto kulje hehtaarin rypsisadolla pitkälle. 
Tämä ei olekaan ihme, silla nykylajikkeet on määrätietoisesti jalostettu erukahaposta 
vapaiksi. Samalla on menetetty rypsin satoisuus. Myös satoisammat syyslajikkeet ovat 
hävinneet viljelystä. Paluuta entisiin, biomassan tuotannoltaan parempiin rypseihin ja 
rapseihin ei erukahappovaaran ja kasvien ristipölytyksen takia enää ole. 

Volvon Klintbomiin keskeisin oivallus on kuitenkin siinä, että jo Ruotsin raskas 
liikenne yksinään tarvitsee biopolttoainetta niin paljon, että raaka-ainetta on tuotettava 
sekä metsässä että pellolla. Valtavien biomassamäärien käsittelyssä metsäteollisuudella 
on paras kokemus. Tulevaisuuden kotimaiset biopolttonesteet olisi siksi tuotettava uuden 
sukupolven sellutehtaissa. Tällaisia kannanottoja on Suomessakin kuultu.

Näköalapaikka

Veli Pohjonen
veli.pohjonen@helsinki.fi

Valmistin noin vuosi sitten vanhas-
ta tiehöylästä järeän traktorilanan 
polanteen poistoon sekä kesäiseen 
teiden tasaukseen.

Painoa lanalla on noin 13 tonnia 
ja kaikki höylässä olevat teränsää-
döt ovat toiminnassa. 

Sekä asiakkaat että itse urakoit-

sijana voin olla tyytyväinen konee-
seen ja työnjälkeen. 

Ja hankintahintakin on vain 
murto osa tehdastekoisiin lanoihin 
verrattuna.

Antti Kemppainen
Viitasaari

Vanhat tiehöylät  
uusiokäyttöön

Lukijan ideaTulokseltaan vahva alkuvuosi

CNH:n kasvu 
maarakennuskoneista
CNH:n toisen vuosineljännek-

sen tulos satunnaiserineen, 
147 miljoonaa dollaria, ylitti 

edellisvuoden osavuosituloksen 33 
miljoonalla, 29 prosentilla. Alkuvuo-
den tulos, 190 miljoonaa dollaria, 
ylitti viime vuoden 47 prosentilla.

Konemyynnin toisen neljän-
neksen liikevaihto oli 3,5 miljardia 
dollaria, josta maatalouskoneiden 
osuus oli 2,3 miljardia, maaraken-
nuskoneiden 1,2. Maatalouskonei-
den liikevaihto laski prosentin ver-
ran, maarakennuskoneiden nousi 
12. Konemyynti nousi alkuvuonna 
6,4 miljardiin dollariin edellisvuo-
den 6,2:sta.

CNH:n maatalouskoneet meni-
vät hyvin kaupaksi erityisesti La-

tinalaisessa Amerikassa, josta kil-
pailijat kertovat vain huonoja uu-
tisia. Tosin Brasiliasta CNH:kin on 
joutunut kirjaamaan luottotappi-
oita. Se ennakoi Latinalaisen Ame-
rikan heikentyneen traktori- ja pui-
murikysynnän vähentävän omien 
merkkiensä myyntiä viitisen pro-
senttia. Alan näkemys on, että trak-
torimyynti tulee tänä vuonna jää-
mään viitisen prosenttia alle viime 
vuoden, puimurimyynti peräti 30-
40 prosenttia.

Maailmanlaajuisesti CNH pitää 
traktorikaupan näkymiä positiivi-
sina: kuluvan vuoden myynti ylit-
tää edellisvuoden 5-10 prosentilla. 
Myynnin kasvu tulee olemaan no-
peinta ”rest of the world” -alueel-

la eli entisen itäblokin maissa sekä 
Aasiassa. Tämänhetkisen tilanteen 
mukaan CNH arvioi suurten trak-
toreiden myynnin Pohjois-Ameri-
kassa hiipuvan, pienempien pysy-
vän ennallaan. Euroopan traktori- ja 
puimurimyynti jäänee viisi prosent-
tia viime vuodesta.

CNH:n maarakennuskoneet myi-
vät parhaiten Latinalaisessa Ameri-
kassa ja se saattoi kirjata positiivisia 
myyntilukuja kaikilla päämarkki-
na-alueilla. Case- ja New Holland 
-maarakennuskoneiden vähittäis-
myynti ylitti edellisvuoden, vaikka 
tuotanto pysyi edellisvuoden tasol-
la. Diilerit siis myivät edellisvuonna 
varastoon jääneitä koneita. Sama 
ilmiö näkyi traktorikaupassa: vä-

hittäismyyntiin kirjattiin seitsemän 
prosentin lisäys, vaikka tuotanto oli 
selvästi alemmalla tasolla kuin vii-
me vuonna.

CNH:n mukaan sekä raskaiden 
että keveiden maarakennuskoneiden 
myynti vahvistuu tämän vuoden 
aikana keskimäärin 10 prosenttia. 
USA:ssa tosin asuinrakennuslupien 
määrä on kääntynyt laskuun, mi-
tä kompensoi teollisen rakentami-
sen kasvu.

CNH on keventänyt alkuvuo-
den aikana dramaattisesti velkataak-
kaansa. Konetoimintojen nettove-
lan määrä oli viime vuoden lopus-
sa 719 miljoonaa dollaria, ja kulu-
van vuoden kesäkuun lopussa enää 
137. –PJ

Case IH:lta 
traktoreita  
Turkmenistaniin
CaseIH jatkaa maatalouskone-

toimituksiaan Turkmenista-
niin. Uusimman sopimuksen 

mukaan sinne on myyty 220 trakto-
ria ja 100 puuvillankorjuukonetta. 
Tilausten arvo on 55 miljoonaa US 
dollaria.

Kaikki CaseIH MX 255 Magnum 
-traktorit toimitetaan kuluvan vuo-
den loppuun mennessä, puuvilla-
poimurit seuraavan satokauden al-

kuun mennessä. 
MX255:n voimanottoteho on 

158 kW (215 hv), joka nousee kuor-
mituksen kasvaessa 178 kilowattiin 
(242 hv). CaseIH Cotton Express-
koneet korjaavat puuvillaa molem-
min puolin kasviriviä, minkä sano-
taan lisäävän korjuutehoa kolmisen 
prosenttia perinteiseen korjuutek-
niikkaan nähden.

Maailman suurin maatalous-
koneiden valmistaja Deere 
& Co. lopettaa mönkijöi-

den myynnin Gator-mallistoa lu-
kuunottamatta. Deere on valmis-
tuttanut mönkijänsä kanadalaisella 
Bombardierilla, joten Deereä koske-
via työllisyysvaikutuksia päätöksellä 
ei ole. 

Reutersin mukaan yhtiö kertoi hei-

näkuun lopulla myyjilleen ja työnte-
kijöilleen tuotevalikoiman lopettami-
sen syyksi, ettei kaupan kannattavuu-
dessa päästy hyväksyttävälle tasolle. 
Deere aloitti mönkijäkaupan vasta 
keväällä 2004.

Deere vastaa myymiensä mönki-
jöiden takuuasioista ja vakuuttaa toi-
mittavansa niihin varaosia 10 seuraa-
van vuoden ajan. –PJ

Deere lopettaa 
mönkijäkaupan
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40 miljoonan kuutiometrin ennätyskesä  
turvetuotannossa

Turveala uskoo uusien 
lakien parantavan Suomen 
energiahuoltovarmuutta
Turveala uskoo, että eduskun-

nan käsiteltävinä olevat tur-
velakiesitykset turpeen turva-

varastoinnista ja turpeella tuotetun 
sähkön syöttötariffista tulevat pa-
rantamaan maamme energianhuol-
tovarmuutta.

Turpeen turvavarastoilla va-
raudutaan mahdollisiin huonoi-
hin tuotantovuosiin ja varmiste-
taan kiinteän polttoaineen saantia 
lukuisissa energialaitoksissa. Laki-
esityksistä toinen, syöttötariffi eli 
markkinatilanteen mukaan vaihtu-
va sähkön hintatuki, parantaa tur-
peella tuotetun sähkön kilpailuky-
kyä kivihiilellä tuotettuun sähköön 
verrattuna. Sen ansiosta lauhdelai-
toksille suunniteltu turvetuotanto 

Suomessa voidaan säilyttää.
Turvetta tuotettiin Suomessa vii-

me kesänä yli puolitoista kertaa ase-
tettuja tavoitteita enemmän. Tuo-
tantotavoitteita nostettiin kesän ai-
kana, koska Pohjoismaiden heik-
ko sähköntuotannon vesitilanne ja 
häiriöt Ruotsin ydinvoiman tuotan-
nossa nostivat sähkön hintaa ja tur-
vetta käyttävä sähkön lauhdetuo-
tanto käynnistyi. Heinäkuun alus-
sa saatiin tieto siitä, että hallitus on 
sopinut turvetta tukevista laeista. 
Tämä lisäsi alan uskoa siihen, että 
turpeen käyttö palautuisi normaa-
liksi viime vuosien merkittävän vä-
henemisen jälkeen.

Viime kesän turvetuotanto oli 
ennätykselliset 40 miljoonaa kuu-

tiometriä. Edellinen vastaava huip-
puvuosi koettiin alalla vuonna 
1997, jolloin turvetta tuotettiin 37 
miljoonaa kuutiometriä. 

Energiaturvetta tuotettiin 34 te-
rawattituntia, yli 36 miljoonaa kuu-
tiometriä, mikä on puolitoista ker-
taa turpeen vuotuista energiakäyt-
töä enemmän. Hyvin onnistunut 
tuotanto mahdollistaa hallituksen 
lakiesityksessä suunniteltujen tur-
vavarastojen perustamisen.

Kasvu-, kuivike- ja maanraken-
nusturpeita tuotettiin 3,5 miljoo-
naa kuutiometriä, mikä myös ylit-
tää tuotteiden vuotuisen käytön. 
Tuotettu turve on laadultaan hy-
vää.

Turvetta tuotetaan 0,06 miljoo-

nalla hehtaarilla noin 550 turve-
suolla. Suomen maapinta-alasta 
kolmasosa eli 9,5 miljoona heh-
taaria on turvemaita. Turpeen tuo-
tanto ja käyttö työllistävä vaikutus 
on suoraan ja välillisesti laskien yli 
7 000 henkilötyövuotta. Alan lii-
kevaihto on yli 200 miljoonaa eu-
roa. Energiaturpeen osuus Suomen 
energiankulutuksesta on 5–7 %.

Tuoreet tuotantoluvut julkaistiin 
Turveteollisuusliiton Turvepäivä -
seminaarissa Tampereella lokakuun 
lopulla. Turvepäivässä palkittiin Lii-
ton stipendillä teknologiapäällikkö 
Satu Helynen, VTT, toiminnasta 
turvealan energiataloudellisen tut-
kimuksen ja kehittämisen paran-
tamiseksi.


