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Noramaa Xenon
Valoaukon mitat (L x K):  
145 x 85 mm
Valaisimen mitat (L x K x S): 
178 x 210 x 135
Hinta: 250 €
Testiin toimitti: Noramaa Oy
Jälleenmyynti: Agrimarket
Valmistumaa: -

Noramaan xenon on testin halvin. 
Valaisimessa on erittäin tukeva jal-
ka ja se on varustettu muovisel-
la kahvalla, josta sitä voi helposti 
suunnata. Kahva kuitenkin vie paljon tilaa, joten se rajoittaa asennuspaik-
koja. Sytytysyksikkö on valettu runkoon kiinni, joten sitä ei voi vaihtaa. 
Heijastin ei vakuuta rakenteeltaan eikä sitä ole myöskään kosteussuojattu. 
Polttimon vaihto sen sijaan on helppoa.

Valokuvioltaan valaisin on testin laajin. Ikävä kyllä laajuus on saavutet-
tu ilmeisesti valotehon kustannuksella, sillä valoteho jää heikoksi. Neljän 
metrin kohdistuksella kirkkain alue jää 40 luksiin. Kymmenen metrin koh-
distuksella ei päästy missään kohtaa valoaluetta 10 luksin lukemaan, joten 
kuvaajaa ei voitu mitata.

Plussaa…
+  Polttimon vaihto helppoa
+ Järeä rakenne  
+ Suuntauskahva
+ Hinta

 …ja miinusta
–   Ei kosteustiivistystä
–   Valoteho   
  
 

Hella Ultra Beam Xenon (kohdistus 10 m)

Hella Oval 100 Xenon (kohdistus 10 m)

Hella AS200 Xenon (kohdistus 10 m)

Hella Megabeam Xenon (kohdistus 10 m)
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nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja
nopea varma edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja

Finnparttia puh 02-72 72 00Finnparttia puh 02-72 72 00

Joutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fiJoutnantie 76, 25500 Perniö, www.finnparttia.fi

Kaikki sähkötarvikkeet
mitä tarvitset saat meiltä

suoraan varastosta  

Kaikki sähkötarvikkeet
mitä tarvitset saat meiltä

suoraan varastosta

Uusi yli 4000 tuotteen nettohin-

nastomme no 20 on ilmestynyt

Voit tilata sen ilmaiseksi kotisivuil-

tamme: www.f innpartt ia.f i
(13 Mb PDF-tiedostona tai 228 s. kirjana)

Mittauskeskus IP34

MK6 AR+PR 278 €

Huom. alla esitetyt hinnat ALV 0%

Ryhmäkeskukset

RK 12 AR IP54 124€
RK 15 A IP20

122 €

Symmetrinen

Nordic N25 HID Booster
Valoaukon mitat (L x K):  
80 x 80 mm
Valaisimen mitat (L x K x S):  
100 x 142 x 148 mm
Hinta: 500 €
Testiin toimitti: B. Herrmans
Jälleenmyynti: 
Kone- ja varaosaliikkeet 
Valmistumaa: Suomi

N25 Booster eroaa muista testin 
valoista kahdessa suhteessa. En-
sinnäkin se on koteloitu alumiiniin ja toiseksi siinä on 50 Watin Xenon-
polttimo, muissa valaisimissa on 35 W mallit. Alumiinin ansiosta rakenne 
on ehdottoman jämäkkä. Muodoltaan kotelo on sama kuin pikkuvelimal-
lissa, lukuun ottamatta sisäänrakennetusta sytytinyksiköstä johtuvaa vajaan 
parin sentin lisäpituutta. Boosteria saa toistaiseksi vain 24 V mallina, mutta 
valmistajan mukaan 12 V malli on tulossa.

Valokuvio on muodoltaan pyöreä ja varsin laaja. Suurempi teho näkyy 
myös mittaustuloksissa. Neljän metrin kohdistuksessa kolmesta viiteen 
metriin ulottuvalla alueella löytyy valotehoa yli sata luksia neljän metrin 
leveydeltä. Kymmenen metrin kohdistuksella valoa riittää lähialueelta ai-
na kohdealueelle asti.

Plussaa…
+  Alumiinikotelo
+ Teho
+ Rakenne

 …ja miinusta
–      
  
 

Nordic N25 HID
Valoaukon mitat (L x K):  
80 x 80 mm
Valaisimen mitat (L x K x S):  
100 x 142 x 132 mm
Hinta: 299 €
Testiin toimitti: B. Herrmans
Jälleenmyynti: 
Kone- ja varaosaliikkeet 
Valmistumaa: Suomi

N25 on varustettu ulkoisella sy-
tytysyksiköllä, joten itse valaisi-
men rakenteesta on saatu hyvin kompakti. Pienen koon lisäksi rakenne 
on myös varsin tukeva ja hyvin tärinävaimennettu. Jalasta puuttuvat 
pokaukset. Kehys on kiinnitetty neljällä järeällä ja laadukkaalla ruuvil-
la muuhun kuoreen ja välissä on lisäksi hyvä tiiviste. Vakiovarusteena 
sytytysyksikön ja valaisimen välissä on 70 cm kaapeli. Tarpeen mukaan 
on saatavissa pidempiäkin kaapeleita.  Valaisinta saa sekä 12 V että 24 
V malleina.

Valokuvioltaan N25 on perinteinen. Neljän metrin kohdistuksella 
eniten valoa on kolmesta viiteen metriin ylettyvällä reilun parin metrin 
levyisellä kaistaleella, mutta myös välittömälle lähialueelle riittää hyvin 
valoa. Pitemmällä kohdistuksella kuvio on pitkä ja kapeahko. Lähialu-

Plussaa…
+  Rakenne
+ Kompakti koko
+ Tärinänvaimennus

 …ja miinusta
–   Ei pokauksia jalassa

Tyri 1313 HID 
Valoaukon mitat (L x K): 
110 x 110 mm
Valaisimen mitat (L x K x S): 
130 x 165 x 150 mm
Hinta: 538,74 € (OVH)
Testiin toimitti: 
Oy Sandman-Nupnau Ab
Jälleenmyynti: Oy Sandman- 
Nupnau Ab jälleenmyyjäverkosto
Valmistumaa: Italia

Tyrin 1313 mallit eroavat toisistaan 
vain lasin osalta, muuten rakenne 
on identtinen. Kehys on kiinni neljällä torx-ruuvilla. Tärinänsuojaus on 
toteutettu jalan yhteydessä kumin avustuksella. Rakenteesta ja koko valai-
simista jäi laadukkaan ja viimeistellyn oloinen vaikutelma. Tyriä saa sekä 
12 V että 24 V versiona.

Valokuvio on selvästi erilainen näiden kahden valaisimen kesken. Asym-
metrisellä lasilla varustettu malli tekee neljän metrin kohdistuksella mel-
ko viivamaisen kuvion ja se on luultavasti tarkoitettu pitempään kohdis-
tukseen, vaikka lähikohdistuksellakin saadaan kohdealueelle hyvin valoa. 
Symmetrinen malli puolestaan tekee perinteisemmän näköisen kuvion, va-
lokeila on muodoltaan laajempi, mutta kirkkaimman valon alue jää asym-
metristä valaisinta suppeammaksi.

Kymmenen metrin kohdistuksella asymmetrisen valaisimen valokeila 
on selvästi laajempi kuin symmetrisen mallin. Kumpikaan valaisin ei va-
laise kovin hyvin lähialuetta. 

Plussaa…
+  Tärinänvaimennus
+ Jämäkkä rakenne

 …ja miinusta
–   Torx-ruuveilla kiinnitetty  
 kuori   
  

symmetrinen lasi epäsymmetrinen lasi
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Tyri 1010 HID asym.
Valoaukon mitat (L x K):  
80 x 80 mm
Valaisimen mitat (L x K x S):  
100 x 140 x 135 mm
Hinta: 580,17 € (OVH)
Testiin toimitti:  
Oy Sandman-Nupnau Ab
Jälleenmyynti: Oy Sandman- 
Nupnau Ab jälleenmyyjäverkosto
Valmistumaa: Italia

Tyrin "pikkumalli" on sisäänraken-
netusta sytytinyksiköstään huoli-
matta varsin kompaktin kokoinen. Rakenne on yhtä jämäkkä kuin isom-
missakin malleissa, eikä heikkoja kohtia löydy. Jalka on hyvin vaimennettu, 
mutta pokaukset puuttuvat. Kaikki Tyrin xenon-valaisimet on varustettu 
deutsch-virtaliittimellä. Tyriä saa sekä 12 V että 24 V malleina.

Asymmetrisen valaisimen valokuvio on hyvin samantapainen kuin iso-
veljessäänkin, mutta vielä viivamaisempi lähikohdistuksella. Pitemmällä 
kohdistuksella kohdealue on hyvin valaistu, samoin lähialue, mutta aluei-
den väliin jää "musta aukko".

Plussaa…
+  Rakenne
+ Tärinänvaimennus

 …ja miinusta
–   Ei pokauksia jalassa  
   
 

COBO Xenon
Valoaukon mitat (L x K):  
105 x 105 mm
Valaisimen mitat (L x K x S):  
110 x 150 x 105 mm
Hinta: 299 €
Testiin toimitti: IKH
Jälleenmyynti:  
IKH jälleenmyyjäverkosto
Valmistumaa: Italia

Cobossa on erillinen sytytinyksikkö, 
jonka avulla itse valaisimesta on saa-
tu testin pienikokoisin. Jalassa on erillinen kääntönivel, joka mahdollis-
taa valon suuntaamisen helposti asennuksen jälkeenkin ilman työkaluja. 
Virtajohdon tiivistyskumi ei vakuuttanut testiryhmää rakenteellaan, sillä 
sauma ei tiivisty kunnolla. COBOa saa sekä 12 V että 24 V malleina.

Valokuvioltaan Cobo eroaa täysin muista testin valaisimista. Kuvio on 
kapea ja pitkä. Neljän metrin kohdistuksella valoa riittää etualalta hieman 
yli neljään metriin sadan luksin verran ja kymmenen luksia vielä 9,5 met-
riin asti. Kyseessä on siis selvästi kohdevalo. Pitemmälle kohdistettaessa 
kuvio pysyy samana mutta liikkuu pituussuunnassa hieman eteenpäin.

Plussaa…
+  Kompakti koko
+ Valon sivuttainen suuntaus  
 ilman kiinnityksen   
 löysäämistä

…ja miinusta
–   Johdon tiivistys  
 
  
 

Hella Oval 100 Xenon
Valoaukon mitat (L x K): 
130 x 80 mm
Valaisimen mitat (L x K x S): 
160 x 175 x 130 mm
Hinta: 537,70 € (OVH)
Testiin toimitti: Örum Oy Ab
Jälleenmyynti: 
Useimmat tarvikeliikkeet
Valmistumaa: Itävalta

Oval 100 on fyysiseltä kooltaan melko 
suuri suhteessa heijastimen kokoon. Rakenne on saksalaistyylisen jämäk-
kä, osat sopivat tarkasti paikalleen, eikä muotovirheitä ole. Valaisimessa on 
myös kaksoiskuorirakenne. Tiivistys on hyvä, kunnollisen pehmeän tiivis-
teen ansiosta. Kaikkia Hellan xenoneita saa sekä 12 V että 24 V malleina.

Valokuvio on laaja ja painottuu keskialueelle, himmentyen tasaisesti 
kohti reunoja. Myös etualalle on tarjolla runsaasti valoa. Valaisinta mark-
kinoidaan laaja-alaiseen maanpinnan valaisuun ja siihen se tuntuu sopi-
vankin. Pitemmälle kohdistettaessa valoalue on edelleen hyvin tasainen ja 
laaja-alainen.

Plussaa…
+  Rakenne
+ Tiivistys

 …ja miinusta
–   Isohko koko   
  
 

Hella Ultrabeam Xenon
Valoaukon mitat (L x K): 
80 x 80 mm
Valaisimen mitat (L x K x S): 
110 x 135 x 130 mm
Hinta: 660 € (OVH)
Testiin toimitti: Örum Oy Ab
Jälleenmyynti: 
Useimmat tarvikeliikkeet
Valmistumaa: Itävalta

Ultrabeam Xenon on muodoltaan 
kuin muutkin Ultrabeam-sarjan tuotteet. Kompakti rakenne on saavu-
tettu ulkoisen sytytinyksikön avulla, joka on kooltaan lähes kaksinkertai-
nen verrattuna muiden valmistajien yksiköihin. Toisaalta Hellan valoissa 
valaisimen ja sytytinyksikön välinen johto on jo vakiona riittävän pitkä ja 
varustettu ylimääräisellä läpivientikumilla tiiviin asennuksen varmistami-
seksi. Kotelon rakenne on taattua Hellaa, samoin tiivistys.

Ultrabeamin valokuvio on hieman T-kirjaimen mallinen, ja umpio on-
kin mitä ilmeisimmin sama kuin perinteisissä halogeenipolttimollisissa 
malleissa. Valoa vain on enemmän tarjolla. Pitemmälle kohdistettaessa vä-
litön lähialue jää pimentoon, mutta kauemmas valoa riittää tasaisena le-
veänä keilana.

Plussaa…
+  Pieni koko ja tukeva rakenne
+ Tiivistys
+ Riittävän pitkä johto

 …ja miinusta
–   Iso sytytinyksikkö  
–   Hinta
  
 



Nro 16     24. 11. 2006

72

Nro 16     24. 11. 2006

73

Mikael Wathén

Uusikaarlepyyläinen Norcar-
BSB Oy Ab toi alkuvuodesta 
markkinoille uuden, entis-

tä suuremman runko-ohjattavan 
pienkuormaajan mallimerkinnäl-
tään 765. Koneeseen on tarjolla 
kaksi Kubotan vesijäähdytteistä 
dieselmoottorivaihtoehtoa. Kolmi-
sylinterisessä, joka on myös 760-
mallin suurempi moottorivaihto-
ehto, on tehoa 28 hevosvoimaa ja 
nelisylinterisessä 37,5 hv. Vetovoi-
maa koneelle luvataan 930 kiloa. 
Kaatokuorma on runko suorana 
nostettaessa 1660 kiloa ja koko 
1800 kilon nostovoiman saa käyt-
töön sopivalla takapainolla.

Käyttökokemuksia  
testin yhteydessä
Pääsin kokeilemaan Norcar 765:
ta kesäkuussa hiekkakuoppaolo-
suhteissa. Silloin tehtiin Konevies-

tin numerossa 11 julkaistu neljän 
runko-ohjattavan pienkuormaajan 
vertailu, jossa Norcarilta oli muka-
na malli 760.

765 meni ominaisuuksien-
sa puolesta "yli" vertailuryhmäs-
tä. Teimme sillä kuitenkin pienen 
koeajon ja kokemukset ovat ver-
tailukelpoisia. Suuremman moot-
tori- ja hydrauliikkajärjestelmän 
tehon huomasi kiihdytyksissä, oh-
jauksen liikkeissä ja puomin nosto-
voimassa. Toki painoakin on sitten 
enemmän. Koko ei kuitenkaan vai-
kuttanut ketteryyteen, sillä 765 tai-
pui vastaavista kulmista kuin 760. 
Koko testiohjelmaa emme ehtineet 
765:lla ajaa.

Ajotuntuma oli vastaava kuin 
760-pienkuormaajallakin. Koneen 
takaosaan melko korkealle sijoite-
tulta penkiltä on hyvä näkyvyys si-
vuille ja taakse. Näkyvyyttä varsin-
kin alas eteen rajoittaa kuormain, 
eikä kauhan huulilevylle näe suo-

raan. Vakiona oleva puominvakaaja 
auttaa kuormaustyössä huomatta-
vasti, silti kauhan asennon osoitta-
va sauva olisi paikallaan.

Työlaitteiden vaihto on Norcaril-
la sujuvaa. Puomin teleskooppijatke 
auttaa laitetta maasta poimittaes-
sa ja pikakiinnityslevyn molemmin 
puolin on tapit, jotka käännetään 
alas laitetta lukittaessa. Kaikkiin 
Norcarin malleihin voidaan liitää 
noin 50 erilaista työlaitetta. Kauho-
jen ja nostovälineiden lisäksi vali-
koimaan kuuluu työlaitteet muun 
muassa karjatilojen ja turkistarho-
jen rehunkäsittelyyn ja puhdistuk-
seen, kiinteistönhoitoon, hautaus-
urakointiin sekä lumitöihin.

Valmiiden hydrauliliittimien ja 
kiinnityspisteiden ansiosta konee-
seen voidaan liittää myös taakse 
työlaite, esimerkiksi kaivuri. Tar-
kempi lista työlaitteista ja niiden 
sopivuudesta eri konemalleille löy-
tyy valmistajan verkkosivuilta.

Moottorin päälle sijoitettu penk-
ki kääntyy taakse ja sen alta huolto-
kohteet paljastuvat sopivalta työs-
kentelykorkeudelta.

Monipuolinen  
ohjaussauva
Norcar 765 mallissa on vakiona 
kahdeksantoiminen ohjaussauva, 
jossa on tavanomaisen kuormai-
men nelisuuntaisen ohjausliikkeen 
lisäksi painonapit puomin hydrau-
lisen jatkeen käyttöön ja ulkopuo-
lisen hydrauliikan kytkemiseen. Li-
säksi sauvassa on peukalolla käytet-
tävä pyöräkuormaajista tuttu säh-
köinen suunnanvaihtaja, jollaista 
kaipaa vanhempiinkin pienkuor-
maajiin ja miksei etukuormaintyös-
sä traktoriinkin. Suunnanvaihtaja 
vähentää jalkojen siirtelyä polkimil-
la, pienkuormaajissa kun on yleensä 
käytössä erilliset polkimet eteen ja 
taakse tai jommallekummalle jalal-
le asennettu keinupoljin.

Vahva työtoveri 
vaihteleville työmaille

Esittelyssä Norcar 765 -pienkuormaajaHella 200 Xenon
Valoaukon mitat (L x K): 
125 x 125 mm
Valaisimen mitat (L x K x S): 
160 x 170 x 165 mm
Hinta: 563 € (OVH)
Testiin toimitti: Örum Oy Ab
Jälleenmyynti: 
Useimmat tarvikeliikkeet
Valmistumaa: Itävalta

200 Xenon on kooltaan huomat-
tavan suuri verrattuna muihin tes-
tattuihin valaisimiin. Suurella kool-
la on toki saatu tilaa valaisimen sisään, joten polttimon vaihto on help-
poa. Koko kuitenkin rajoittaa valaisimen sijoitusta, kaikkiin paikkoihin 
ei mahdu näin suuri valaisin. Rakenne on kauttaaltaan kunnossa tässäkin 
Hellassa.

Valokuviossa näkyy tarkasti muotoillun heijastimen lisäksi sen koko, 
joskin hieman toisin kuin voisi olettaa. Valo on hyvin terävärajainen, eikä 
valokuvio ole kovin laaja, mutta yli 100 luksin valoalue sen sijaan on varsin 
laaja. Pitemmälle kohdistettaessa kuvio pysyy samana mutta kasvaa joka 
suuntaan. Valoa riittää tasaisesti koko alueelle.

Plussaa…
+  Rakenne
+ Helppo polttimon vaihto

 …ja miinusta
–   Iso koko 
 

Hella Megabeam Xenon
Valoaukon mitat (L x K):  
80 x 90 mm
Valaisimen mitat (L x K x S):  
106 x 150 x 145 mm
Hinta: 553,60 € (OVH)
Testiin toimitti: Örum Oy Ab
Jälleenmyynti:  
Useimmat tarvikeliikkeet
Valmistumaa: Itävalta

Megabeam on myös varustettu ulkoisella sytytinyksiköllä ja sytytinyksikön 
ja valaisimen välinen johto on riittävän pitkä, samoin kuten Ultrabeamis-
sakin. Moittimisen aihetta ei löydy tämänkään valaisimen rakenteesta, ellei 
lasketa hieman hankalaa polttimon vaihtoa.

Valokuvioltaan Megabeam tarjoaa pitemmälle ulottuvaa valoa kuin 
muut Hellat, mutta etualalle ei riitä niin paljon valoa. Pitemmällä kohdis-
tuksella valaisimen luonne pysyy samana. Kiila on kapeahko mutta tasai-
nen, lähialueen valaistus heikkenee entisestään.

Plussaa…
+  Rakenne
+ Pitkä sytytysyksikön ja  
 valaisimen välinen johto

 …ja miinusta
–   Polttimon vaihto  
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Norman Dunn

Suomen pelloilla näkyy parin 
vuoden kuluttua huomat-
tavasti nykyistä enemmän 

Fendt-traktoreita, mikäli Agcon ty-
täryhtiön suunnitelmat toteutuvat. 
”Tästä lähtien käytössämme on Y 
maatalouden rinnalla myös Valt-
ran erinomainen myyntiverkosto 
tarjoamaan Suomeen koko Fendt 
Vario -mallistoa 95-hevosvoimai-
sesta 360-hevosvoimaiseen. Näin 

toimimme ainakin vuoden 2007 
loppuun saakka”, Fendtin myynnistä 
ja markkinoinnista vastaava varatoi-
mitusjohtaja Peter J. Paffen kertoi 
Koneviestille.

Koneviestin haastattelema Pfaf-
fen myönsi, että Fendtin myynti 
Suomessa jää tänäkin vuonna 10-
12 yksikköön. Luku on varsin pie-
ni, jos sitä vertaa Ruotsin 190:een 
ja Norjan 200:een. ”Nyt aiomme te-
hostaa markkinointiamme ja kas-
vattaa myyntiämme tasaisesti. Ta-

voitteenamme on ylittää 100:n ra-
ja suunnilleen vuoden kuluttua ja 
päästä jatkossa ehkä 150 traktorin 
vuosimyyntiin.”

Pfaffen itse asiassa pitää 150 
Fendt-traktorin vuosimyyntiä lä-
hitulevaisuudessa Suomessa hyvin 
realistisena. ”Emme tule viemään 
asiakkaita Valtralta”, hän kuitenkin 
painotti, ”Fendt on traktorina eri 
tyyppinen ja sen asiakkaiden tekno-
logiset tarpeet ovat erilaiset. Meidän 
näkemyksemme mukaan Fendt voi-

si olla ison viljatilan ykköstraktori 
tukenaan kaksi moottoriteholtaan 
pienempää Valtraa.”

Pfaffen lisäsi, ettei Fendtin mark-
kinoinnin tehostaminen vie kaup-
poja Valtralta, vaan nimenomaan 
suorilta pääkilpailijoilta, kuten John 
Deerelta.

Entä Suomessa tehdyt SisuDie-
sel-moottorit, onko niillä Fendtiä 
ajatellen jokin rooli? ”Ei juuri nyt. 
Me olemme juuri aloittamassa 21 
uuden Fendt-mallin lanseerausta ja 

Fendtin tavoitteena  
150 traktorin 
vuosimyynti Suomessa

Myyntivoima kasvaa, markkinointi tehostuu

Fendt 300 Vario-sarjaan tuotiin neljä uutta mallia, joiden moottorien teho vaihtelee 95:stä 125:een hevosvoimaan. 

Me pääsemme paikkoihin, joihin muut eivät.

Me König’llä olemme nauttineet saadessamme kohdata ankaria vaatimuksia yli 40 vuotta! Sen vuoksi me olemme ahkeroineet
kehittääksemme entistä kattavamman valikoiman ketjuja ammattikäyttöön heille, jotka päivittäin ajavat lumisissa oloissa. Jatkuva
tutkimustyö, tuotekehitys ja palvelutaso ovat ainekset, joilla tavoitamme loistavia tuloksia lumella päivittäin… Niin kuin sinäkin teet.

Maahantuoja: Kaha Oy
Puh 09-6156800 - www.kaha.fi

Koska pienkuormaajia käyte-
tään paljon jokapäiväisissä rehun-
jako- ja puhdistustöissä sekä vaih-
televissa kiinteistönhuoltotöissä, 
joutuvat lomittajat ja muu tilapäis-
työvoima usein sitä käyttämään. 
Helppo hallittavuus on tällöin en-
sisijaista. Ohjainlaitteista mainitse-
misen arvoinen on vielä Norcarin 
käytännöllinen ja toimiva sähköi-
nen keinukytkinkäsijarru.

765 vakiotoimitukseen kuuluu 
27×10,5-15 tuuman renkaat, kuor-
maimen vakaaja ja teleskooppijat-
ke. Hinta alvittomana on 28 he-
vosvoiman moottorilla 23 400 eu-
roa ja 37 hv moottorilla 25 100 e. 
Lisävarusteina on kuljettajan mu-
kavuutta lisääviä laitteita sekä li-
säpainoja eteen ja taakse. Liiken-
nesarja maksaa 1250 e ja hytti 
8500 e, molemmat ilman arvon-
lisäveroa. r

Hallintalaitteet ovat selkeät ja helppokäyttöiset. Ohjaussauvassa on pienkuormaajissa harvinainen sähköinen suunnan-
vaihdin.
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Näköalapaikka

Timo Jaakkola
timo.jaakkola@proagria.fi

Ilo irti ympäristötuesta
Saattaa olla perusteltua suhtautua uusiin asioihin, kuten uudistettavaan ympäristö-
tukeen terveellä epäluulolla – varsinkin jos kokemukset edellisestä versiosta ovat ol-
leet vähän niin ja näin. On myös helppoa keksiä puutteita ja epäkohtia, varsinkin jos 
niihin on kohtuullisessa määrin aihetta. Kriittiseen keskusteluun saa helposti myös ka-
vereita, sillä mikään ei yhdistä yhtä hyvin kuin yhteinen vihollinen.

Vaikka uusi ympäristöohjelma ei vielä saanut EU:n komission siunausta ja muutok-
siakin on odotettavissa, on realismia odottaa ohjelman astuvan ensi keväänä voimaan 
suunnilleen esitetyn kaltaisena. Jos ja kun näin tulee käymään, on ennemmin tai myö-
hemmin syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja ryhtyä pohtimaan, miten uuden ohjel-
man kanssa eletään. Ja saman tien kannattaa selvittää, miten ohjelmasta voisi hyötyä.

Ympäristötuen päätavoite on vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen ja sii-
hen tähdätään lähes kaikilla perus- ja lisätoimenpiteillä. Viljelijän näkökulmasta on 
suuri kiusaus poimia listalta eniten tukieuroja antavia toimenpiteitä, mutta läheskään 
kaikissa tapauksissa se ei anna parasta taloudellista tulosta. Korkeimman lisätuen an-
tava talviaikainen kasvipeitteisyys sopii hyvin Pirkanmaan hiesuille, mutta kevyemmil-
lä mailla ja jäykillä savilla voi ainakin rakenneongelmaisilla pelloilla tulla vaikeuksia.

Korkeimman kasvipeitteisyystuen ja matalimman lisätoimenpiteen tukiero on 39 
euroa/ha. Viljalajista ja vuodesta riippuen tukiero vastaa 300–400 kilon sadon arvoa. 
Jos toimenpiteellä ei ole vaikutusta satoon tai se on positiivinen, valinta laajan kas-
vipeitteisyyden puolesta on selvä. Jos taas odotettavissa on sadon lasku, voi olla tar-
peen harkita muita toimenpiteitä. Eri menetelmien ravinnekuormituksen osalta tulos-
sa on mielenkiintoisia tutkimustuloksia, joista esimakua saatiin professori Laura Ala-
kukun esityksestä KoneAgrian suorakylvöseminaarissa. Niihin palataan aikanaan.

Pienenä lisätoimenpiteenä uuteen ohjelmaan ovat tulossa ravinnetaseiden ja typ-
pitilanteen mittaaminen. Ravinnetaseiden laskenta on laatukoulutuksiin osallistuneil-
le tuttua hommaa jo kymmenen vuoden ajalta, joten tämän toimenpiteen valinta ei 
tuota vaikeuksia. Parhaat viljelijät kotiuttavat typen ja fosforin useimpina vuosina yli 
90 prosentin tehokkuudella, kun viljantuotannossa keskimäärin liikutaan alle 70:n  ta-
solla ja nurmiviljelyssä jäädään usein jopa alle 50:n. Kun jokainen typpikilo maksaa 
runsaan euron, 20 prosenttiyksikön hyötysuhteen nosto parantaa taloutta runsaat 20–
100 e/ha, riippuen siitä, alennetaanko lannoitus sadon tasolle vai nostetaanko sato 
lannoituksen tasolle.

Tehokkaampaan ravinteiden käyttöön ja siten myös parempaan talouteen tähdä-
tään myös typpitilanteen seurannalla. Maan liukoisen typen seurannan avulla voidaan 
välttää tarpeetonta lannoitusta, ja kasvustosta tehtävät mittaukset mahdollistavat sa-
don ja laadun kannalta tärkeät tarkennukset. Ravinnetase ja typpimittaukset yhdessä 
mahdollistavat jopa 150 e/ha paremman tuloksen – tuki on vain järkevän toimenpi-
teen soveltamisen päälle tuleva palkkio. Hehtaareilla kerrottuna summa on sen ver-
ran suuri, että osaamista voi ostaa vaikka tilan ulkopuolelta, jos omat eväät loppuvat 
kesken. Valitettavasti todellisten ammattilaisten saama lisähyöty näistä toimenpiteistä 
jää 22 e/ha, sillä menetelmät ovat olleet heillä tehokkaassa ja tuottavassa käytössä 
jo vuosien ajan.

Uutta ympäristöohjelmaa on pidetty erityisen ongelmallisena karjatiloille. Lannan-
levitys tuottaa isoille kotieläintiloille ongelmia, mutta järjellisiä perusteita ympäristöä 
kuormittavalle ylilannoitukselle on vaikea keksiä. Suomen maatalouden ympäristö-
tavoitteet eivät toteudu ja silmätikkuna oleminen jatkuu, ellei kaikkien ravinteiden, 
niin kemiallisten kuin biologistenkin, päästöjä saada rajoitettua. Suurimmassa osassa 
Suomea tilojen väliselle yhteistyölle pitäisi kuitenkin löytyä hyvät edellytykset – vält-
tämättömyys tekee yhteistyöstä hyveen ja "ilmaisten" ravinteiden levityksestä makse-
taan kohtuullinen korvaus.

Ympäristöohjelma toteutuu, halusimme sitä tai emme. Huonoin vaihtoehto on jää-
dä ohjelman ulkopuolelle, osoittaa ympäristöihmisten arvostelu todeksi ja päätyä ennen 
pitkää siihen, että ehdot kirjataan lakiin ilman korvausta. Parasta on valita oman tilan 
tuotannolle ja taloudelle sopivat toimenpiteet – ja ottaa jos ei nyt ihan iloa itselle, niin 
ainakin tulos tilille ja vähän lisää positiivisia argumentteja ympäristökeskusteluun.

niissä kaikissa on tehokkaampien ja 
vähäpäästöisempien Deutz-moot-
toreiden uusi sukupolvi. Tytäryh-
tiömme SisuDiesel toki toimittaa 
moottoreita Agcon muihin trakto-
reihin, mutta me olemme erittäin 
tyytyväisiä Deutzin voimanlähteis-
sä olevaan tekniseen osaamiseen. 
Moottoritoimituksiin ei todella-
kaan tule muutoksia Fendtin ny-
kyiseen mallistosukupolveen.”

Kaikissa moottoreissa käytetään 
neliventtiilitekniikkaa ja yhteispai-
neruiskutusta. Ruiskutuspaine on 
enimmillään 1600 baria. Välijääh-
dytin on korvattu AGRex:ksi kut-
sutulla pakokaasujen takaisinkier-
rätyksellä, jonka Fendt väittää pie-
nentävän polttonesteenkulutusta 10 
prosentilla välijäähdyttimeen ver-
rattuna. Uusien moottoreiden te-
holisäys vaihtelee 15:stä 30:een he-
vosvoimaan.

Kaikissa uusissa moottoreissa on 
täysi esteröidyn biodieselin käyttö-
valmius. Sen vuoksi niiden poltto-
nestepumpuissa on erillinen öljy-
voitelu. Saksan tämänhetkisin bio-
dieselhinnoin käyttövalmius tietää 
noin 20 sentin hintaetua litralta 
perinteiseen moottoripolttoöljyyn 
nähden.

Tuotantoa vauhditetaan
Fendtin hallituksen edustaja Her-
mann Merschrothin mukaan uu-
den malliston lanseeraus on yhti-
ön 75-vuotisen historian suurin: 
sen eteen on tehty 75 miljoonan 

euron investointi. ”Viime vuoden 
815 miljoonan euron liikevaihto 
oli korkein tähän mennessä ja se 
kasvoi edellisvuodesta 7,1 prosent-
tia. Fendt-traktoreita valmistettiin 
kaikkiaan 11390. Vuoden 2005 lo-
pussa Saksassa ja erityisesti Pohjois-
Euroopassa alkaneen ja edelleen 
jatkuvan kysynnän kasvun takia 
olemme lisänneet tämän vuoden 

tuotantotavoitteemme 11700: sta 
12200:een.”

Vario-mallistossa on edelleen vii-
si sarjaa. 300-sarjan uutuudet ovat 
neljä 95 - 125 hv (ECE R 24) mallia, 
400-sarjan viisi uutta mallia yltävät 
115:stä 155 hv:aan, 700-sarjan neljä 
uutta traktoria kattavat teholuokat 
130–180 hv, 800-sarjassa uusia on 
kaksi, 185 ja 205 hv. 900-sarjaan tu-

li peräti kuusi uutta mallia 220: sta 
360:een hevosvoimaan. Kaikkiin 
900-sarjan uutuuksiin saatavana on 
60 km/h tienopeuteen yltävä vaih-
teisto. Vakiovaihteistolla suurin ajo-
nopeus on 50 km/h. Saatavana on 
myös 40 km/h vaihteisto.

300- ja 400-sarjassa moottori-
na on sama, nelisylinterinen, 4,04-
litrainen diesel. Huoltoväli on 500 
tuntia. 300-sarjassa vaihteistona 
ML 75 Vario, jonka pienin ajonope-
us on 30 metriä tunnissa. Tieajossa 
50 km/h nopeudella moottorin no-
peus on 1700 r/min. Moottorin ni-
mellisteho saavutetaan 1900 r/min 
pyörintänopeudella.

700- ja 800-sarjan malleissa ole-
van kuusisylinterisen Deutz-diese-
lin iskutilavuus on 6,1 litraa ja sen-
kin nimellisteholla moottorin no-
peus on 1900 r/min. Vaihteistona 
on ML 75 Vario. Kuudessa 900-sar-
jalaisessa on 7,3-litrainen kuusisy-
linterinen Deutz.

Uusissa malleissa on Fendtin ke-
hittämä ajovakausjärjestelmä, Fendt 
Stability Control (FSC), joka säätää 
sähköisesti etu- ja takapyörien pi-
toa ohjaustarkkuuden ja suuntava-
kauden sekä jarrutustehon paran-
tamiseen tieajossa.

Ohjaamo, Fendt x5, on aikai-
sempaa tilavampi, kuljettajan nä-
kökentän laajuus on 320 astetta ja 
melutaso on alle 70 dB. Ohjaamos-
sa on kolmipistejousitus heilunnan-
vaimennuksineen. rFendtin mukaan viiden uuden traktorin 400 Vario-sarja on ”täydellinen” yleistraktorimallisto. Moottoriteho 115 – 155 hv.

700-sarjaan on tarjolla lisävarusteeksi tehdasasenteinen Auto-GuidePRO -järjestelmä, joka ohjaa automaattisesti traktorin 
kulkua esivalittujen suorien tai lohkon muotoja myötäilevän ajolinjan mukaisesti.

Hermann Merschroth kertoi Fendtin 
viime vuoden liikevaihdon olleen 
yhtiön 75-vuotisen historian paras 
avatessaan uusien traktorimallien 
esittelytilaisuuden.

Peter J. Paffenin mukaan Fendtille 
tavoitellaan Suomessa 150 trak-
torin vuosimyyntiä. ”Emme vie 
asiakkaita Valtralta, sillä Fendt on 
aivan eri tyyppinen traktori.”

800 Vario-sarjan kahdessa uutuudessa on tavoiteltu hyvää teho–paino-suh-
detta.  Voimanottoakseli on kolminopeuksinen ja etunostolaitteen nostovoima 
on 30 kN.

900-sarjan lippulaivana on edelleen Vario 936. 360 hevosvoiman moottoriteho 
ryyditettynä 60 km/h ajonopeudella on massiivinen paketti.
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Marja Kallioniemi

Maatalous on eri ammat-
tialoista kärkipäässä, kun 
vertaillaan niiden vaaral-

lisuutta. Siten riskien hallinta on 
oleellinen osa maatilayrityksen joh-
tamista. Riskit kannattaa tunnistaa, 
arvioida niiden todennäköisyys ja 
toteuttaa osuvia, tilakohtaisia ris-
kienhallinnan keinoja.  Samalla toi-
minnot tehostuvat. 

Ihmiset ovat tärkeimpiä
Myyntipäällikkö Jukka Ruoho Tapi-
olasta painottaa, että riskeihin en-
nalta käsin varautuminen ei vaadi 
suuria pääomia ja keinot voivat olla 
melko helposti toteutettavia.

"Tärkeintä on huolehtia siitä, että 
maatilan yrittäjäpariskunta ylläpitää 
työkykynsä ja terveytensä. Yrittäjis-
tähän maatilan toiminnat riippu-
vat, heidän työpanoksen avulla tila 
tuottaa tulosta. Riskin siirtämistä 
on esimerkiksi tiettyjen toimintojen 
ulkoistaminen eli joidenkin töiden 
teettäminen urakoitsijalla. Tällöin 
vaalitaan omaa jaksamista ja siir-
retään työturvallisuuden riskit toi-
saalle", selittää Ruoho. 

Vakuutuksissa kaikki asiat hoide-
taan rahalla. Tosiasia on kuitenkin 
se, että kaikkia asioita ei voi rahalla 
korvata. Näitä ovat juuri ihmisten 
työkyky ja terveys, lypsykarjatilalla 
myös korkeatuottoisen karjan hy-
väksi tehty jalostustyö. 

Varteenotettava varautumiskeino 
on laatia tilalle oma pelastussuun-
nitelma. Miten tilalla toimitaan, jos 
tuli pääsee irti? Toimenpiteistä kan-
nattaa kertoa kaikille tilalla asuville, 
myös lapsille, vanhalle parille ja lo-
mittajallekin. Pelastussuunnitelman 
myötä asioita käydään läpi ilman 
kriisin aikaansaamaa paniikkia, sil-
lä hätätilanteessa ei välttämättä osaa 
toimia harkitusti. Esimerkiksi lapset 
saattavat piiloutua tai joku ryhtyy 
pelastamaan omaisuutta palavassa 
rakennuksessa, kun tärkeämpää oli-
si ihmisten pelastaminen tai eläin-
ten päästäminen irti kytkimistään.

Tärkeysjärjestys pitää olla kaikil-
le selvä: ensin pelastetaan ihmiset, 
sitten tuotantoeläimet ja vasta kol-
mantena suojellaan muuta omai-
suutta. Ilmastoitu karjarakennus on 

palotilanteessa kuin ahjo. Tuli leviää 
nopeasti, kun ilmastointilaite syöttää 
palamiseen tarvittavaa happea eläin-
tilaan. Tällöin ilmastoinnin sammut-
taminen voi hidastaa tulen leviämis-
tä. Mistä siis löytyvät sähkön pääkyt-
kimet? Nämä asiat kannattaa kirjata 
pelastussuunnitelmaan ja käydä läpi 
koko tilan väen kanssa. 

Läheltä piti -tilanteista 
opiksi
Ruohon mukaan varteenotettava 
kriisinhallintakeino on käydä naa-
purin kanssa läpi tilan toimintoja. 
Usein palokunta on maaseudulla 
niin kaukana, että sen ehtiessä pai-
kalle on eläinten pelastaminen mah-
dotonta. Sen sijaan naapuri saattaa 
huomata savun ja eläinten käsitte-
lyyn tottuneena hän voi ehtiä teke-

mään ihmeitä. 
Läheltä piti -tilanteista kannattaa 

aina ottaa opiksi, sillä seuraavalla 
kerralla voi käydä huonommin.

"Yleensä ihmisillä on yllättävän 
korkea kynnys käyttää jauhesam-
mutinta. Ruokintapöydälle päästes-
sään jauhe voikin tunkeutua eläin-
ten hengitysteihin. Tuotantoeläinti-
laan kannattaisi asentaa lisäksi ihan 
tavallinen paloposti, jossa on riittä-
vän pitkä letku ja riittävästi painet-
ta. Sen käyttö on helppoa, systeemi 
on jatkuvasti käytettävissä eikä käy-
töstä aiheudu sotkua kuten jauhe-
sammuttimista. Esimerkiksi tilan 
painepesurin voi asentaa tulipalon 
varalta käyttövalmiiksi ja laite sijoi-
tetaan kriittiselle paikalle, vaikkapa 
lämpökeskuksen liepeille tai eläinti-
laan", neuvoo Ruoho. 

Tarkistuslista avuksi
Ruoho neuvoo käyttämään seuraa-
vaa tarkistuslistaa, kun tunnistetaan 

maatilan henkilöriskejä:
- Kuulutko työterveyshuoltoon?
- Saavatko työntekijät riittävän 

työhönopastuksen? Ovatko hei-
dän vakuutuksensa kunnossa?

- Onko terveydelle haitalliset ai-
neet siirretty pois lasten ja eläin-
ten ulottuvilta?

- Täyttävätkö sähköasennukset ja -
laitteet voimassa olevat säädökset?

- Onko sähköasennukset tehnyt 
siihen oikeutettu henkilö?

- Onko sähköasennukset tarkas-
tettu määräajoin?

- Onko tikkaiden ja kaiteiden 
kiinnitys tukeva?

- Ovatko portaat ja parvitasot va-
rustettu kaitein?

- Onko aukot suojattu luukuilla ja 
kaiteilla?

- Onko koneissa hätäkatkaisimet?
- Ovatko koneiden liikkuvat ja 

pyörivät osat suojattu?
- Ovatko nostolaitteet, -ketjut ja 

köydet ehjiä?
- Onko viljasäiliön tasaus- ja tyh-

jennysruuvi suojattu?
- Onko työtilojen valaistus ja il-

manvaihto kunnossa?
- Onko pöly- ja melusuojaus kun-

nossa? 
- Onko yrittäjän henkilövakuutus 

kunnossa ja riittävä?

Maatilan riskit hallintaan
Pieniä ja suuria käytännön toimia

Myyntipäällikkö Jukka Ruoho Tapio-
lasta painottaa, että riskit kannattaa 
tunnistaa, arvioida niiden todennäköi-
syys ja toteuttaa osuvia, tilakohtaisia 
riskienhallinnan keinoja. Kuva: Marja 
Kallioniemi

Kiireaikaan tilan toimet sujuvat ilman häiriöitä, kun riskeihin on varauduttu. Riskienhallinnan keinot voivat olla melko 
helposti toteutettavia. Tärkeintä on huolehtia yrittäjäpariskunnan työkyvystä ja terveydestä.  Kuva: Antti Suokannas

www.toyota.fi

Hilux tunnetaan kestävyydestään ja käyttövarmuudestaan. Nyt, uuden 
välijäähdytteisen ja aiempaa voimakkaamman 2.5 D-4D -dieselmoottorin 
(120 hv/325 Nm) myötä se selvittää entistäkin haastavammat tilanteet ja 
olosuhteet.

Tervetuloa koeajamaan – valittavanasi 2- ja 4-oviset korimallit, varustetasoina 
monipuolinen DLX ja ylellinen SR, jossa mm. ilmastointilaite, CD-audiojärjes-
telmä, sähköikkunat ja -peilit, astinlaudat, lokasuojan levikkeet, kevytmetalli-
vanteet ja sumuvalot.

Hilux 2.5 D-4D 2WD alkaen 27.395 e. Hilux 2.5 D-4D 4WD alkaen 30.760 e. Takuu 3 vuotta/100.000 km.

Toyota Hilux.

Perille asti. Nyt entistäkin rivakammin.

2411_TO_HIL_KoneV_225x300.indd   1 1.11.2006   12:21:34
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Mitä tapahtuu maatilan 
rakennuksen tulipalon 
jälkeen?
Vakuutusasiakirjat tunnetusti pul-
listelevat pientä tekstiä ja sopimus-
ehtoja riittää sivukaupalla. Riskiasi-
antuntija Heikki Mäkelä Tapiolasta 
kertoo, mitä maatilan vakuuttajan 
kannattaa pitää mielessä ja millai-
siin tilanteisiin on hyvä varautua. 

"Jos maatilalla tulipalo yllättää ja 
vakuutettu rakennus tuhoutuu tu-
lipalossa, saapuu vahinkotarkasta-
ja palopaikalle yleensä seuraavana 
päivänä määrittämään rakennuk-
sen arvoa. Arvottamisessa käyte-
tään hyväksi vakuutushetkellä ke-
rättyjä tietoja, rakennuspiirustuk-
sia, remontointitietoja tai vaikkapa 
tilalta löytyviä valokuvia", selittää 
Mäkelä.

Tuhoutuneesta rakennuksesta 
määritetään sen arvo palohetkellä 
eli ns. päivänarvo. Lisäksi selvite-
tään jälleenhankinta-arvo, eli pal-
jonko uuden vastaavan rakennuk-
sen rakentaminen maksaisi.

Rakennusten  
pinta-alat oikein!
"Vakuutuskorvauksissa noudate-
taan yleensä kaikissa yhtiöissä tätä 
samaa periaatetta: jos rakennuksen 
päivänarvo on yli 50 % sen jälleen-
hankinta-arvosta eli nykyinen arvo 
on yli puolet uuden vastaavan ar-
vosta, korvataan rakennuksesta uu-
den arvo. Toisin sanoen vakuutus-
yhtiö korvaa palaneen rakennuksen 
tilalle uuden, jos toimintaa pääte-
tään jatkaa entiseen tapaan."

Uuden arvo korvataan, jos ra-
kennus oli vakuutettu täysarvosta. 
Jos rakennus on taas vakuutettu 
tietyllä arvolla, korvataan enintään 
tuo vakuutusmäärä. Jos ilmenee, 
että rakennuksen jälleenhankinta-
arvo on korkeampi kuin vakuutus-
määrä, pienenee vahingosta korvat-
tava summakin samassa suhteessa. 
Eli jos 300 000 euron arvoinen na-
vetta olikin vakuutettu vain 200 000 
euron arvosta, korvataan 60 000 eu-
ron vahingosta vain 40 000 euroa.

Suomen lainsäädännössä on pe-
riaate, että vahingosta ei saa hyö-
tyä. Jos siis esimerkiksi tuo pala-
nut rakennus olisi ollut vakuutet-
tu 300 000 euron arvosta ja palon 
jälkeen sen arvoksi määritetäänkin 
vain 100 000 euroa, saa vakuutus-
yhtiö maksaa vain tuon päivänar-
von eli 100 000 euroa. 

Yleensä yhtiön edustaja tulee 
käymään tilalla, jos aiotaan sol-
mia maatilavakuutuksesta sopimus. 
Asiakassuhteiden hoitamisen lisäksi 

käynnin avulla vältytään mahdolli-
selta ali- tai ylivakuuttamiselta. Mä-
kelä korostaa, että vakuutuksen ot-
tajan kannattaa huolehtia siitä, että 
asiakirjoihin tulevat rakennusten 
pinta-alat oikein. 

"Muistitiedon varassa ei kanna-
ta rakennusten pinta-aloja kirja-
ta vakuutuspapereihin. Jos ei ole 
käytettävissä rakennuspiirustuksia, 
otetaan sitten mitta esille ja lähde-
tään mittaamaan rakennus", pai-
nottaa Mäkelä. 

Navettapalo on noin 
puolen miljoonan  
euron vahinko
Navetan tulipalon jälkeen tilalla 
mietitään, jatketaanko toimintaa 
eli rakennetaanko tilalle uusi navet-
ta. Mäkelän mukaan yleensä palon 
jälkeen toiminta jatkuu, ja vakuu-
tusyhtiö rakennuttaa uuden nave-
tan tilalle. Tosin 30 lehmän navetan 
tilalle ei yleensä rakenneta toista sa-
mankokoista navettaa, vaan vanhan 
korvaa 60–100 lehmän navetta. Täl-
löin tilan pitää itse rahoittaa loppu-
osa rakentamiskustannuksista, kun 
vakuutusyhtiö korvaa vain tuhou-
tuneen navetan arvon. 

Jos navetan päivänarvo oli vaik-
kapa 70 % jälleenhankintahinnasta, 
maksetaan tuo päivänarvo riippu-
matta siitä, jatketaanko tuotantoa 
vai ei. Rahat voi käyttää muuhunkin 
kuin uuden rakennuksen rakenta-
miseen. Koko jälleenhankintahinnan 
korvaaminen edellyttää toiminnan 
jatkamista, ja uuden navetan ra-
kentamista tilalle. Kuinka suuresta 
vahingosta navettapalossa on sit-

ten kyse?

Mäkelä laatii esimerkkilaskelman 
navetan palosta:
-  lypsykarjanavetta, koko 500 m2 
-  rakennuksen arvo 600 €/m2

-  koko rakennuksen arvo 300 000 €
-  navetan varasto, koko 200 m2

-  varaston arvo 50 000 €
- paloalueen raivaus, jäte  

kaatopaikalle, kustannus 30 000 €
-  lehmät, 30 kpl, arvo 45 000 €
-  navetan irtaimisto, arvo 20 000 €
-  toiminnan keskeytymiskorvaus, 

40–50 % liikevaihdosta, 50 000 €.

Yhteensä vakuutuskorvaus 
495 000 €. Paloalueen raivaus on 
nykyisin yllättävän kallista, kun pa-
lojäte viedään yleensä kaatopai-
kalle.

"Jos lehmät ovat palon syttyessä 
navetassa sisällä, ne yleensä mene-
tetään. Tämä on valitettava tosiasia. 
Palo leviää rakenteissa nopeasti. 
Ensimmäiset 15 minuuttia palon 
alkamisajankohdasta ovat kriitti-
siä", kertoo Mäkelä.

Palotilanteissa korostuu vakuu-
tustoiminnan idea. Maksuja kerä-
tään monilta ja maksetaan sitten 
sille korvauksia, jonka kohdalle va-
hinko osuu. Toisaalta Mäkelä arvi-
oi, että myös vakuutusrahoilla teh-
tyjen sijoitusten tuotot vaikuttavat 
merkittävästi yhtiön tulokseen. Eli 
kun kansantalous kehittyy suotui-
sasti, ja vakuutusyhtiö on osannut 
sijoittaa rahat hyviin sijoituskohtei-
siin, pyörii vakuutusyhtiön toimin-
ta menestyksekkäästi.

Metsän vanha ainaisva-
kuutus on heikko turva 
Suomen metsistä on vain 30 % va-
kuutettu. Metsän keskimääräinen 
arvo Etelä-Suomessa on noin 4 000 
euroa hehtaaria kohti. Esimerkik-
si viime kesän lukuisat metsäpa-
lot ja myrskytuulet tekivät tuhoja 
metsissä.

"Jos tilan metsät on vakuutettu 
ns. ainaisvakuutuksella, niin sellai-
sen saa ihan rauhassa unohtaa. Ai-
naismetsävakuutus on yleensä tehty 
vuosikymmeniä sitten, ja vakuutus-
perusteena on vakuutusmäärä, jota 
ei ole sidottu mihinkään indeksiin. 
Siten tosipaikan tullen tuo ainais-
vakuutus korvaa vain 2–5 % va-
hingon määrästä. Toisin sanoen, 
jos ei ole mitään muuta kuin ainais-
metsävakuutus, ei vakuutusturvaa 
käytännössä ole ollenkaan", selit-
tää Mäkelä. 

Vakuutuksissa on myös yleensä 
periaatteena yhtiössä kuin yhtiössä, 
että vain äkillisen, arvaamattoman 
tapahtuman vahingot korvataan. 
Siten korvausten ulkopuolelle jää-
vät rakennusten rakenteiden pettä-
minen ilman ulkoista syytä, raken-
teiden hidas heikkeneminen, lumen 
paino normaalissa sääolosuhteissa 
tai rakennussuunnitteluvirhe.

"Onpa sellaisiakin tapauksia vii-
me vuosina tullut vastaan, että ra-
kentajien tietotaito ei ole yksinker-
taisesti ollut riittävä uusien isojen 
tuotantorakennusten rakentamises-
sa. Tällainen virhe ja siitä aiheutu-
nut vahinko ei kuulu vakuutuskor-
vausten piiriin", kertoo Mäkelä.

Suurin osa (60 %) kodeissa ja 
myös maatilojen asuinrakennuk-
sissa tapahtuneiden vahinkojen 
korvausmenosta aiheutuu vuoto-
vahingoista. Vuotovahinkojen kor-
vaamisessa on yhtiökohtaisia eroja. 
Joillakin yhtiöillä on käytäntö, jossa 
putkiston ikä vähentää korvattavaa 
summaa. Kannattaa siis kysellä, on-
ko vakuutuksen tarjoajalla tällainen 
putken iästä riippuva poistopro-
sentti, sillä vesivahingot ovat har-
millisen yleisiä. 

Liikeriskit ovat osa  
yrittämistä 
MTT taloustutkimuksen keräämien 
tietojen mukaan maa- ja puutar-
hatalouden yrityksillä oli vierasta 
pääomaa vuonna 2004 keskimäärin 
70 000 euroa, ja omavaraisuusaste 
eli oman pääoman osuus koko pää-
omasta oli 76 prosenttia. Asiantun-
tijoiden mukaan omavaraisuusaste 
on korkea. Eri tuotantosuuntien vä-
lillä esiintyy tosin vaihtelua: viljati-

loilla omavaraisuusaste on korkein, 
80 prosenttia ja puutarhatiloilla al-
haisin, 53 prosenttia.

Vanhempi tutkija Timo Sipiläi-
nen MTT:stä kuitenkin muistuttaa, 
että nykyisin velkaisuus on keskit-
tynyttä. Toimintaansa laajentaneil-
la ja kehittäneillä tiloilla on usein 
runsaasti vierasta pääomaa. Tällöin 
huomattava osa kassavirrasta on 
pakko käyttää lainojen hoitoon ja 
mahdolliset korkovaihtelut tuovat 
oman riskinsä velalliselle.

Toisaalta sanonta "se ei pelaa, 
joka pelkää" pitää tavallaan paik-
kansa. Sipiläisen mukaan yrittä-
miseen kuuluu osana valmius ot-
taa riskejä, koska yritystoiminnas-
ta omalle pääomalle saatava tuotto 
on korvausta tuosta riskinotosta. 
Jos hankkeet onnistuvat, suureksi 
osaksi lainarahalla toteutetuilla in-
vestoinneilla voidaan aikaansaada 
korkea tuotto omalle pääomalle. 
Tämä niin kutsuttu vipuvaikutus 
syntyy, jos koko pääoman tuotto 
ylittää vieraasta pääomasta mak-
settavan koron. 

Viisaat pitävät kuitenkin pään 
kylmänä eivätkä yliarvioi lainan 
avulla saatavaa tuottoa tai omaa 
jaksamista. Ennen inflaatio "mak-
soi" otettua velkaa takaisin, nyt sen 
varaan ei voi enää laskea. 

Monenlaisia riskejä 
Sipiläisen mukaan maatilan liike-
riskeihin kuuluvat: 

1. Tuotantoriski, esim. sääolosuh-
teet, eläinten sairastuminen tai 
kasvitaudit

2. Hinta- tai markkinariskit eli 
vaihtelut panosten ja tuotteiden 
hinnoissa 

3. Institutionaalinen riski, joka jakau-
tuu a) poliittisiin riskeihin kuten 
tukien ja verotuksen muutoksiin, 
b) liikesuhderiskeihin eli sopimus-
suhteisiin elintarvikeketjussa  

4. Henkilöriskit 

Miten näihin riskeihin voi sitten 
varautua? 
"Ensinnäkin kannattaa miettiä, voi-
siko riskille altistumista jotenkin 
välttää ennaltaehkäisevien keino-
jen avulla. Onko mahdollista käyt-
tää uudempia, turvallisempia ko-
neita ja laitteita? Kannattaisiko toi-
mintoja monipuolistaa tai pyrkiä 
suurempaan joustavuuteen? Voisiko 
esimerkiksi markkinointisopimuk-
sen avulla lisätä varmuutta tuottei-
den markkinointiin?  Kaikkea ris-
kiä ei kannata vakuuttaa tai siirtää 
muille, sillä liiketoimintaan kuuluu 
yhtenä osana riskinotto. On kuiten-
kin syytä harkita ja pohtia, mitkä 
riskit ovat omalla tilalla liian suuria 
kannettaviksi", Sipiläinen toteaa. 

Kirjallinen sopimus  
jämäköittää
Kirjalliset sopimukset ovat varteen-
otettava keino hallita riskejä. Kir-
jallinen sopimus jämäköittää tilan-
netta ja varmistaa, että molemmat 
osapuolet ovat tietoisia ehdoista. 
Lakimies Tommi Siivonen MTK:
n metsä- sekä ympäristö- ja maa-
poliittisesta ryhmästä muistuttaa, 
että kirjallinen sopimus on sitä tär-
keämpi, mitä pitemmästä sopimus-
kaudesta on kyse ja mitä merkit-
tävämmästä taloudellisesta asiasta 
sovitaan. 

Suullinenkin sopimus on toki 
periaatteessa sitova. Toisaalta suul-

Tuotantoeläintilaan kannattaisi asentaa ihan tavallinen paloposti, jossa on 
riittävän pitkä letku ja riittävästi painetta.  Myös painepesurin voi asentaa 
tulipalon varalta käyttövalmiiksi eläintilaan. Kuva: Antti Suokannas

Yleensä yhtiön edustaja tulee käymään tilalla, jos aiotaan solmia maatila-
vakuutuksesta sopimus. Asiakassuhteiden hoitamisen lisäksi käynnin avulla 
vältytään mahdolliselta ali- tai ylivakuuttamiselta. Kuva: Antti Suokannas
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linen sopimus voi olla tiukan pai-
kan tullen vaikea osoittaa todelli-
seksi, ja sopimuksen sisällöstä voi-
daan myöhemmin esittää hyvinkin 
erilaisia näkökantoja. 

Kirjallinen sopimus on siten var-
mempi vaihtoehto. Sopimusteksti 
kannattaa laatia mahdollisimman 
selkeäksi ja yksiselitteiseksi. Epäsel-
vää sopimusehtoa tulkitaan usein 
laatijan vahingoksi. Tavanomaiseksi 
luokiteltu kustannustason tai olo-
suhteiden muutos ei oikeuta sopi-
musehtojen muuttamiseen.

"Sopimuspaperia ei aina tarvitse 
laatia itse, sillä sopimuspohjia eri 
käyttötarkoituksiin löytyy interne-
tistä, MTK:n nettisivuilta tai vaik-
kapa kirjaston hyllyltä. Erilaisista 
sopimuspohjista on laadittu myös 
opaskirjoja. Mallipohja todennä-

köisesti vaatii sovittamista kyseessä 
olevaan sopimustilanteeseen, jol-
loin valmiin tekstin lomaan voi 
kirjata omia lisäyksiä ja tarkennuk-
sia.  Valmiita pohjia on olemassa 
muun muassa urakkasopimuksesta, 
maanvuokrasopimuksesta, avioeh-
dosta ja testamentista. MTK:n jä-
senet voivat soittaa järjestöönsä ja 
kysyä neuvoa meiltä lakimiehiltä", 
opastaa Siivonen.

Tee reklamaatio heti 
Määräaikaisena tehtyä sopimus-
ta ei voi yleensä irtisanoa kesken 
sopimuskauden, kun taas toistai-
seksi voimassa oleva sopimus voi-
daan yleensä irtisanoa vapaasti mil-
loin tahansa. Irtisanomisaika löytyy 
sopimusehdoista tai ajan suhteen 
noudatetaan kohtuullisuutta. Jos ei 

ole varma kaikkien tarjoukseen liit-
tyvien ehtojen toteutumisesta, kan-
nattaa tehdä ehdollinen tarjous. 

"Jos esimerkiksi tavaran toimi-
tuksessa havaitset virheen, siitä 
pitää huomauttaa eli reklamoida 
kohtuullisessa ajassa. Parasta teh-
dä reklamaatio heti, kun huomaat 
siihen aihetta. Ostajalla on nimit-
täin tavaran tarkastusvelvollisuus. 
Huomauttamisen laiminlyönnistä 
on tullut vastaan käytännön esi-
merkkejä, kun hiljaiselo tulkitaan 
tyytyväisyyden merkiksi", selvittää 
Siivonen.

Ostaja voi vaatia tavarantoimi-
tuksen virheen takia oikaisuna ta-
varan korjaamista tai vaihtamista 
virheettömään. Toissijainen vaih-
toehto on vaatia alennusta hintaan 
tai kaupan purkua. Jos tavarantoi-

mituksesta on aiheutunut vahin-
koa, joka johtuu toimittajan huoli-
mattomuudesta, on sinulla oikeus 
vahingonkorvaukseen.

Ikäviin tilanteisiin  
voi varautua
Vaikka avioero ja kuolema eivät ole 
kaikkein valoisimpia puheenaiheita, 
voivat näitä tilanteita silmällä pitä-
en laaditut avioehto ja testament-
ti olla todella arvokkaita papereita 
tietyissä tilanteissa. 

"Vaikka avioliitto on kestänyt 
vain vähän aikaa, on aviopuolisoilla 
avio-oikeus toisen puolison omai-
suuteen. Tällöin toinen eroavista 
aviopuolisoista voi vaatia osituk-
sessa pääsääntöisesti puolet puo-
lisoiden yhteisestä avio-oikeuden 
alaisesta omaisuudesta.  Avioerossa 
omaisuuden arvo lasketaan yhteen, 
siitä vähennetään velat ja omaisuu-
den arvo jaetaan puoliksi. Tämä on 
perusperiaate", selvittää Siivonen. 

Avioehto-sopimuksen avulla sul-
jetaan pois tuo omaisuuden jako-
periaate. Avioehdossa aviopuolisot 
sopivat, että kummallakaan tai toi-
sella ei ole oikeutta toisen nykyi-
seen tai tulevaan omaisuuteen eikä 
omaisuuden tuottoon tai sen sijaan 
tulleeseen omaisuuteen. 

Perheyrityksessä kuten maatilalla 
voidaan varautua kuoleman varal-
le hallintaoikeustestamentin avul-
la, jossa yrittäjä määrää jälkeenjää-
välle puolisolleen hallintaoikeuden 
omaisuuteensa. Siten puolisolla on 
yrittäjän kuoleman jälkeen oikeus 
käyttää omaisuutta ja nauttia sen 
tuotosta, mutta omaisuutta ei saa 
luovuttaa eikä pantata. 

"Hallintaoikeustestamentin 
avuilla vältytään tilanteelta, jos-
sa puolison kuoltua yritystoimin-
taa jatkava puoliso joutuu neuvot-
telemaan maatilan kehittämiseen 
ja omaisuuden käyttöön liittyvistä 
ratkaisuista alaikäisten lasten val-
vojan, todennäköisesti maistraatin 
kanssa. Tällaisen tahon ymmärrys 
maatalouden harjoittamisesta ei ole 
aina paras mahdollinen", kertoo 
Siivonen.  r

****

Artikkeli on laadittu "Maatilojen 
turvallisuusjohtamisen kehittämis-
ohjelma" eli Maaturva-hankkeen 
koulutuspäivän alustusten pohjal-
ta, joka pidettiin 12.10.–06 Helsin-
gissä. Tapahtuman järjestivät Turun 
aikuiskoulutuskeskus, VTT ja MTT 
(Maa- ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus).
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