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Lypsyasematekniikan valmistaja, 
tanskalainen Strangko A/S on siirty-
nyt amerikkalaisen BouMatic LCC:
n omistukseen. Kaupalla BouMatic 
vahvistaa asemiaan Pohjois-Euroo-
pan markkinoilla.

BouMatic on yksityisomisteinen, 
maailman kolmanneksi suurin 
maidontuotantolaitteiden valmista-
ja, jolla on pääkonttorit Madisonissa 
USA:ssa ja Remicourtissa Belgiassa, 
josta se osti vuonna 2004 Gascoigne-
Melotten. Ne fuusioitiin BouMatic 
LLC:ksi 2006. Yrityksellä on tuotan-
toa USA:ssa, Belgiassa ja Kiinassa. 
Se on keskittynyt valmistamaan 
tuotantovälineitä keskisuurille ja 
suurille maitotiloille. Lypsyasemien 
ohella se on kehittänyt lypsynval-
vonnan ja maidon laadunseurannan 
automaatiota.

Strangko on Tanskan johtava mai-
dontuotantoalan yritys. Sillä on 75 
vuoden kokemus maidontuotannon 
kehittämisestä ja vahvaa osaamista 
Skandinavian alueella sekä osassa 
Itä-Euroopan maita. BouMatic 
näkee Strangkon vahvana ja hyvin 
organisoituna yrityksenä. Boumatic 
uskoo hyötyvänsä Strangkon Poh-
jois- ja Itä-Euroopan jakeluverkos-
tosta ja vastavuoroisesti Strangkon 
tuotteet pääsevät Boumaticin 
globaaliin myyntiin. 

Molemmat yritykset ovat valin-
neet strategiakseen lypsyasematek-
niikan kehittämisen. Ne uskovat 
yhdistämällä osaamisensa pysty-
vänsä tarjoamaan entistä parempaa 
tekniikkaa ja palvelua asiakkailleen. 
Strangkon asiakkaille tämä tarkoittaa 
myynnin, huollon ja varaosapalve-
lun tehostumista ja paranemista. 
Suomen Karjatilatarvike Oy jatkaa 
laitteiden maahantuojana.

Strangko  
amerikkalais- 
omistukseen

Agromekin pitoajankohta siirre-
tään viikkoa suunniteltua aikai-
semmaksi eli pidetään 15.- 19. tam-
mikuuta. Paikka säilyy ennallaan 
eli Herningin messukeskuksessa 
Jyllannissa.

Siirto toteutetaan messukeskuk-
sen toivomuksesta, jotta 1. helmi-
kuuta alkavan Formland-näyttelyn 
järjestelyt saadaan kuntoon. Näiden 
kahden näyttelyn väliin olisi jäänyt 
vain viiden päivän väli eikä se olisi 
riittänyt toisen näyttelyn purkami-
seen ja toisen rakentamiseen.

Siirtopäätöksen yhteydessä näyt-
telyä päätettiin lyhentää viisipäi-
väiseksi poistamalla konemyyjille, 
urakoitsijoille, neuvojille ja ulko-
maisille vieraille varattu VIP-päivä 
eli maanantai. Tästä alkaen näyttely 
avataan tiistaina. ”Monet näytteil-
leasettajat ovat toivoneet tätä näyt-
telyn kävijämäärän vähenemisen 
vuoksi”, järjestäjien puheenjohtaja 
Peter Hansen Cormall Holding 
A/S:sta sanoo.

Agromek 2008  
päivää lyhyempi

Uusissa tiloissa on  panostettu ni-
menomaan huoltotiloihin ja vara-
osavarastoon, jotta korjaamotoi-
minta saadaan tehokkaaksi, ker-
toi toimitusjohtaja Juha Nieme-
lä. Noin 2 miljoonan investointi 
on iso, mutta toiminnan kehittä-
miseksi välttämätöntä. Raskasko-
nekauppaan hyvin sopivia kiin-
teistöjä on vaikea löytää vuokra-
markkinoiltakaan, esim. Matekon 
aikaisemmassa Espoon toimipai-
kassa varaosavarasto ja huoltohal-
li sijaitsivat 300 m etäisyydellä toi-
sistaan. 

Huollon merkitys kasvaa koko 

ajan, sillä koneet tulevat yhä mo-
nimutkaisemmiksi. Varsinkin suu-
rissa kaupungeissa korjaamossa 
tehtävän työn osuus, sillä ennak-
kohuoltoon panostetaan enem-
män ja työ on nosturien ym. ansi-
osta tehokkaampaa kuin maastos-
sa. Espoon korjaamon työntekijät 
ovat suoraan Matekon palkkalis-
toilla ja pitkäaikainen yhteistyö-
kumppani Helsingin Konehuolto 
keskittyy huoltoautoista käsin teh-
tävään JCB:n kenttähuoltoon.

Matekon myi viime vuonna 180 
uutta JCB-konetta sekä noin 300 
vaihtokonetta. Liikevaihtoa kertyi 

noin 25 milj €, kertoi Juha Nieme-
lä. Toiminta on kannattavaa mah-
dollistaen liiketominnan kehittä-
miseen tarvittavan panostuksen. 
Matekon tavoitteena on kasvattaa 
myyntiään entisestään. Espoon 
kaltaisia investointeja tarvitaan 
tulevaisuudessa lisää, sillä asiak-
kaat ostavat nykyään tuotteen, ra-
hoituksen ja jälkimarkkinoinnin 
kokonaispalvelua. 

JCB:n tavoitteena on kasvaa 
Suomessa kaikissa koneryhmissä, 
kertoo päämiehen edustaja Simon 
Howell. Yritys on tunnettu kaivu-
rikuormaimistaan ja kurottajis-
ta, mutta konevalikoimamme on 
tällä hetkellä erittäin kattava. JCB-
näkee Suomen markkinoilla kas-
vumahdollisuuksia etenkin kai-
vukone- ja pyörökuormainmark-
kinoilla. 

Matekolle uudet  
toimitilat
Mateko Oy on rakennutti uudet toimitilat Espoon 
Juvanmalmille. Kehä III  läheisyydessä sijaitse-
vassa kiinteistössä on korjaamo ja myyntitiloja. 
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Teknistä ylivoimaa
ja luotettavuutta

RANGE SX´Pro
hyrdauliset lautasäkeet

DISCOTWIN
lautasmuokkaimet

• Range SX´Pro on yksirunkoinen,
   jossa akselit ovat X-muodossa
• lautasakselien säätö hydraulisesti
• lautasten koko 660/6 mm
• lautasten jako 195 mm
• eri jälkijyrävaihtoehtoja
• Työleveydet: 3,10/ 3,50 ja 3,90 m
• Painot 3670/ 3850 ja 4030 kg
  painot ilman jälkijyrää.

• suuri työsaavutus
• pitkä rakenne -vakaa työssä
• lautasparikohtainen jousilaukaisu
• lautasten koko 610/660/6 mm
• kolminkertaiset tiivisteet
• hydraulinen aisajousitus
• Työleveydet: 4/ 5/ 6/ ja 7 m
• Painot Emopak-pakkerilla:
   6460/ 7440/ 8220 ja 9720 kg

DISCOTILL
lautasmuokkaimet
• V-kulma on säädettävissä
• lautaspareilla kumijousitus
• Työleveys: 3,60 m (+muita kokoja)
• Paino ilman jälkijyrää 4210 kg

www.gregoire-besson.fr

Muokkaimessa on järeä rakenne ja järeä
laakerointi. Lautasten koko 620/660/6 mm Rahoitusvaihtoehdot käytössäsi

Kärcher lanseeraa sarjan tehokkaita ammatti-
käyttöön mitoitettuja veden ja pölynimureita, jotka 
mahdollistavat keskeytyksettömän imuroinnin il-
man suodattimen tukkeutumista. Vaativaan käyt-
töön tarkoitetut veden- ja pölynimurit soveltuvat 
ihanteellisesti esim. rakennustyömaille, teollisuu-
teen ja verstaille, autokorjaamoille, huoltamoille, 
remonttikohteisiin sekä maatilakäyttöön.

 Uutuusimureiden tärkein etu on ainutlaatuinen suodattimenpuhdis-
tusjärjestelmä TACT. Järjestelmän ansiosta on mahdollista imuroida suuria 
määriä hienojakoista pölyä suodattimen tukkeutumatta. Jatkuva, tasainen 
imuteho mahdollistaa tehokkaan, miellyttävän työskentelyn ja auttaa sääs-
tämään aikaa. 

TACT-järjestelmä perustuu nopeaan ilmavirran suunnanvaihdoksen 
tuottamaan paineiskuun, joka ravistaa suodattimen puhtaaksi tehokkaasti. 
Suodattimen puhdistus tapahtuu automaattisesti n. 15 sekunnin välein, ja 
imuteho pysyy tasaisena myös puhdistussyklin aikana. Kärcherin mukaan 
konkreettisena etuna käyttäjälle tästä seuraa, että imuroinnin keskeyttämi-
nen suodattimen puhdistusta tai vaihtoa varten ei ole enää tarpeen.

Tuotesarjaan kuuluu säiliötilavuudeltaan 35-, 45- ja 55-litraiset mallit.
 Pienin ja suurin malli on jo nyt saatavilla myös TE-versioina, joissa on 

orjaimurikäyttöä varten työkaluliitäntä kaukokäynnistyksellä. Imuri käyn-
nistyy ja sammuu siihen kytketyn sähkötyökalun ohjaamana, jolloin pöly ja 
työstöjäte voidaan imuroida pois suoraan työkohteesta, ennen kuin se leviää 
ilmaan ja työpisteen ympäristöön. Keskimmäinen malli TE-malli tulee Suo-
meen myöhemmin. 

Käytännölliset yksityiskohdat, kuten säilytyspaikka työkaluille ja tarvik-
keille ja integroidut pidikkeet imuvarusteille sekä imuletkulle helpottavat 
päivittäistä käyttöä. Eco-laakasuodatin mahdollistaa sekä nesteiden että kui-
van lian imuroinnin suodatinta vaihtamatta. Imuturbiini on koteloitu vai-
mennettuun kuoreen ja ilmakanavien virtaus on optimoitu, minkä ansiosta 
äänenvoimakkuudeksi ilmoitetaan vain 64 dB(A). Imuteho on säädettävissä 
portaattomasti käyttötarpeen mukaan.  Lisäksi kattava lisävarustevalikoima 
laajentaa imureiden käyttömahdollisuuksia. (JV)

Kächerin uutuusimurit puhdistavat  
suodattimensa automaattisesti

 NT 35/1 Eco/Te NT 45/1 Eco/Te NT 55/1 Eco/Te
Ilman läpivirtaus l/s 61 61 61
Alipaine  KPa 23.0 23.0 23.0
Säiliötilavuus l 35 45 55
Liitäntäteho W 1380 1380 1380
Varusteiden 
sisähalkaisija mm  35 35 35
Virtajohdon pituus m 7,5 7,5 7,5
Äänenvoimakkuus dB(A) 64 64 64
Paino kg 11.5/12.5 12.5/13.5 16.0/17.0
Mitat (PxLxK) mm 520 x 380 x 580 520 x 380 x 695 580 x 380 x 870
Suositushinta (sis alv)    556 – 739 e
Myynti: Kärcher jälleenmyyjät (www.karcher.fi)

 Tekniset tiedot
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PUOMIMURSKAIN

• TSE50 ulottuvuus 5,0 m
• TSE60 ulottuvuus 6,0 m
• TSE58Z ulottuvuus 5,8 m
• TSE70Z ulottuvuus 7,0 m
   Tehontarve 70-110 hv

PIENNARLEIKKURI
 FERRI ZMT 200
• työleveys 2,0 m
• sivusiirto 3,2 m traktorin keskilinjasta
• työskentely: alas 450, ylös 900

• paino 585 kg

Ferrillä on tuotannossa
laaja mallisto puomi-
murskaimia

Kysy tarjous!
• Vuokrarahoitus  • Osamaksu

Järvi-Suomen Portti Osuuskunta 
aloittaa kalkkunan teurastus- ja 
leikkuutoimintoja koskevan hen-
kilöstön yt-neuvottelut. Neuvotte-
lut koskevat koko Juvan tuotan-
tolaitoksen henkilöstöä (25–30 
henkilöä) ja kestävät kuusi viikkoa. 
Yt-neuvottelujen taustalla on 
osuuskunnan hallituksen päätös 
selvittää tappiollisen kalkkunan 
teurastus- ja leikkuutoiminnan 
jatkamisen edellytyksiä.

Hallituksen päätöksen taustalla 
on puolestaan yrityssaneerauk-
sessa olevan Järvi-Suomen Portin 
valvojan vaatimus, sillä saneeraus-
ohjelman mukaan osuuskunnan 
valvojalla on oikeus vaatia osuus-
kunnan hallitusta lopettamaan 
kalkkunan teurastus- ja leikkuulii-
ketoiminto, mikäli sen taloudelli-
nen kehitys ei tue saneerausohjel-
man tavoitteiden toteutumista.

Osuuskunta Järvi- Suomen Por-
tin tilinpäätöstiedotteen mukaan 
kalkkunan jalostuksen jatkamisen 

edellytyksiä harkittaessa taustalla 
ovat kalkkunan raaka-ainetuotan-
non pysyvä kilpailukyvyttömyys 
EU:n parhaimpiin tuotantoaluei-
siin ja Brasiliaan verrattuna.

Henkilöstön lisäksi kalkkuna-
liiketoimintojen lopettaminen 
koskettaa kalkkunan sopimus-
tuottajia, joille on suunnitteilla 
kehittämistoimenpiteitä tuotan-
tosuunnan vaihtamiseksi sian- tai 
naudanlihan tuotantoon.

Järvi-Suomen Portin liikevaihto 
vuonna 2006 oli 99,8 miljoonaa 
euroa. Tilikauden tulos oli 4,3 
miljoonaa euroa. Liiketulos jäi 
kuitenkin 3,5 miljoonaa tappiol-
liseksi. Parannusta edellisvuoteen 
oli kuitenkin 3,1 miljoonaa euroa. 
Yrityssaneerausohjelman mukai-
nen velkojen leikkaus (8,9 miljoo-
naa euroa) vaikutti satunnaisena 
eränä merkittävästi tilikauden 
tuloksen paranemiseen.

Järvi-Suomen Portti ajamassa alas 
kalkkunaliiketoimintojaan

Valtioneuvosto on yksinkertaistanut EU:n kokonaan rahoittaman energia-
kasvituen yleisiä sääntöjä. Komission tekemät tukijärjestelmämuutokset tu-
levat vaiheittain voimaan, osa vuonna 2007 ja osa vuonna 2008. Uudistus ei 
koske non food -järjestelmää.

Energiakasvitukijärjestelmän vakuusjärjestelmä korvautuu keräilijöiden ja 
jalostajien ennakkohyväksyntäjärjestelmällä, joka tuli voimaan takautuvasti 
vuoden 2007 alusta alkaen. Tukivuodesta 2007 alkaen energiakasvitukeen 
oikeuttaa vain sellainen tuotanto, josta on tehty sopimus ennakkoon hyväk-
sytyn keräilijän tai jalostajan kanssa.

Komission asetuksen myötä jäsenvaltiot voivat sallia tiettyjen kasvien tila-
kohtaisen energiakäytön. Suomessa on voinut vuodesta 2006 alkaen hyödyn-
tää molemmissa tukijärjestelmissä rypsiä ja rapsia tilatason energiakäytössä. 
Nyt vahvistetun asetuksen perusteella sallitaan rypsin ja rapsin lisäksi myös 
biokaasutettavien nurmikasvien tilatason energiakäyttö sekä energiakasvitu-
ki- että non food järjestelmässä. Energiakäytön laajeneminen myös non food 
-järjestelmään avaa uusia bioenergian hyödyntämismahdollisuuksia muuten 
hyödynnyskiellossa olevalle velvoitekesantoalalle.

Energiakasvituen tilakohtainen energiakäyttö on uudistuksen myötä yk-
sinkertaisempaa kuin vastaava käyttö non food - järjestelmässä. Energiakas-
vituen tilatason energiakäytön uudet ehdot mahdollistavat muun muassa 
tilan ulkopuolella tapahtuvan jalostuksen ja kuivauksen, mikä ei ole edel-
leenkään mahdollista non food - järjestelmässä.

Tilatason energiakäytön laajennus tuo mukanaan uusia bioenergian hyö-
dyntämismahdollisuuksia ja edistää osaltaan bioenergiaa hyödyntävien lait-
teistojen kehittämistä ja käyttöä.

Ruokohelpeä lukuun ottamatta monivuotisille kasveille ei aseteta edus-
tavaa satotasoa vuodesta 2008 alkaen. Edustavalla satotasolla tarkoitetaan 
täyden tuen edellyttämää satomäärää. Monivuotisista kasveista, joille ei ase-
teta edustavaa satotasoa, on toimitettava sopimusosapuolelle koko korjattu 
satomäärä ja vastaavasti tilatason energiakäytössä koko sato on käytettävä 
tilan energiatarpeisiin. 

Ruokohelveltä vaaditaan edelleen edustava satotaso rehukäyttömahdolli-
suuden, pitkäikäisyyden ja teollisuuden tasaisen bioraaka-aineen saatavuu-
den takia.

Ennakkohyväksyntä 
vakuuksien tilalle

Työtehoseurassa kehitetty, KoneAgria-näyttelyssä esitelty (ks. KV 1/2007) 
TTS-Manager on Windows-ympäristössä toimiva itsenäinen tietokoneoh-
jelma, jolla voidaan laskea tuotannon laajennuksen tai muun muutoksen vai-
kutusta maatilan kokonaistyömäärään ja töiden ajoittumisiin. Sillä voidaan 
selvittää myös nykyisten työrutiinien tehokkuutta vertaamalla tilalla töihin 
todellisuudessa kuluvaa aikaa ohjelmalla laskettuun, laajaan työntutkimus-
aineistoon perustuvaan työaikaan.

Ohjelma perustuu suomalaiseen maataloustöiden standardiaikajärjes-
telmään ja ohjelman käyttäjän syöttämiin tilakohtaisiin lähtöarvotietoihin. 
Ohjelma on tarkoitettu lähinnä viljelijöiden ja maatalousneuvojien käyttöön. 
Sitä voidaan käyttää hyväksi myös työmäärän laskentaan ja konekapasiteetin 
mitoitukseen liittyvässä tutkimuksessa ja opetuksessa.

TTS-Manager esittää tulokset sekä aikajanalla että taulukoissa. Aikajana 
on havainnollinen esitys maatilan käytettävissä olevasta työvoimasta, työ-
määristä ja töiden ajoittumisesta yhden kalenterivuoden aikana. Taulukoissa 
esitetään kasvi- ja eläinkohtaisia työmäärätaulukoita sekä yhteenvetoja maa-
tilan kokonaistyömäärästä. Aikajananäkymiä ja taulukoita voidaan tulostaa 
tai kopioida muihin Windows-sovelluksiin.

Kehitystyö toteutettiin osana Työministeriön TYKES-ohjelman rahoit-
tamaa "Maatilan kokonaistyömäärän suunnittelu" -hanketta. Hankkeessa 
tehtiin yhteistyötä ProAgria Maaseutukeskusten Liiton ja MTT Taloustutki-
muksen kanssa. Ohjelma tullaan jatkossa päivittämään vuosittain, ja ylläpi-
dosta vastaa TTS tutkimus.

Ohjelma on saatavilla rompulla, ja se toimii Windows-ympäristössä (käyt-
töjärjestelmä Windows 2000, XP tai Vista). TTS-Managerin hinta on 120 eu-
roa (sis. alv. 22 %). TTS:n jäsenille ohjelman verollinen hinta on 96 euroa ja 
oppilaitoksille luokkaversion hinta 48 euroa/ ohjelmalisenssi. Vuosipäivityk-
sen hinta on 48 euroa.

Lisätietoja ohjelmasta: Eerikki Kaila, eerikki.kaila@tts.fi, tai manager.
tuki@tts.fi

Tilaukset; sähköposti: tilaus@tts.fi.

Työkalu maatilan  
kokonaistyömäärän 
suunnitteluun
Tuotantoaan laajentavilla maatiloilla kasvavan 
työmäärän hallinta nousee avainasemaan. Tar-
ve maatilan työmäärän laskentaan investointiti-
lanteessa on suuri, sillä ennen investointipäätös-
tä on tärkeää arvioida, kuinka suuri on työmää-
rä laajennetussa tuotannossa ja kuka nämä työt 
tekee.PKL-sarjaan kuuluu kaksi vaunumallia, PKL30 ja PKL40, joiden kokonais-

painot ovat 2700 ja 3500 kg sekä omamassat vastaavasti 820 ja 960 kg.
PKL-sarjan vaunut on tarkoitettu esimerkiksi puutarhaurakoitsijoille ja 

kiinteistönhoitoyrityksille. Vaunu 250 cm:n pitkillä ja 2,7 tonnia kantavilla 
alumiinirampeilla käy ison sisäleveytensä ansiosta hyvin vaikkapa pienkuor-
maimen tai ajoleikkurin kuljetukseen. Samalla vaunulla voi kuljettaa myös 
hiekkaa, multaa tai sepeliä ja kipata kuorma sähköhydraulisella 4-kaatoki-
pillä.

Jos vaunu varustetaan 50 cm:n alulaidoilla ja 100-senttisellä kuumasinki-
tyllä teräsverkkolaidalla, se sopii esimerkiksi klapikauppiaille. Korokelaidat 
mahdollistavat yhdeksän kuution klapikuorman. Suuri laitakorkeus mahdol-
listaa myös risun- ja lehtienajon kaatopaikalle kaupungeissa ja kunnissa.

PKL-sarjan vaunut ovat myös hinnaltaan edullisia. Reilun kokoinen kippi-
perävaunu nelivetoisen pickupin perään onkin harkinnanarvoinen vaihtoeh-
to moneen kuljetustarpeeseen. 

Lisätietoja www.alberni.fi tai www.saris.net. 
Saris-vaunujen maahantuojana ja tehtaan agenttina toimii Kaarinalainen 

Alberni Oy.

Sarikselta isompia 
kippiperävaunuja
Hollantilainen Saris Aanhangers BV on julkistanut 
uuden kuormatilaltaan kookkaamman Saris PKL 
-vaunusarjan joka on vakiona varustettu 100 Ah 
akulla ja sähköhydraulisella kipillä sekä alumiinis-
ten ajosiltojen kuljetustilalla. Kuormatilan sisämitat 
ovat 330 x 184 cm ja vaunu on varustettu 35 cm 
korkeilla alumiinilaidoilla.

Sähköhydraulinen kippi parantaa kärryn käyttökelpoisuutta esi-
merkiksi maansiirtotöissä. Lavan alla (ei näy kuvassa) on paik-
ka erillliseille ajorampeille, joiden avulla lavalle voidaan ajaa esim. 
mönkijä tai pienkuormaaja.  

Teräsverkkolaidoilla varustettuna kärry sopii esimerkiksi halko-
kuorman kuljettamiseen. 
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Ponsse on sopinut huoltopal-
veluyhteistyöstä hyvinkääläisen 
Transbonum Oy:n kanssa. Sopimus 
käsittää Ponsse huoltopalvelut 
Etelä-Suomen alueella.

Transbonum on erikoistunut ras-
kaan kaluston huoltopalveluihin ja 
sillä on metsäkoneiden huoltotoi-
mintoihin erittäin hyvin soveltuvat 
tilat Hyvinkäällä (Kalliokierto 4). 
Sopimuksen myötä yhtiö keskittyy 
kokonaan Ponsse metsäkoneiden 
huoltoon.

Myös Ponssen Etelä-Suomen 
aluemyyntipäällikkö Petteri Mella 
palvelee asiakkaitaan Hyvinkäältä, 
samoista tiloista  käsin. (JV)

Ponsselle  
huoltokumppani 
Etelä-Suomeen

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

Huoltoveloitukset 
nousevat, mikä avuksi

H
uoltomiehistä on pulaa. Vanhaa kaartia menee eläkkeelle. Uutta 
kaartia koulutetaan, mutta koulutukseen ei hakeudu oppilaita 
edes niin paljon kuin on oppilaspaikkoja. Ja osa pyrkineistä to-
teaa koulutuksen aikana huoltoasentajan ammatin olevan itsel-

leen sopimaton. 
 
Maatalouskoneiden lukumäärä ei kasva, mutta ne ovat tulleet vaikeammin 
korjattaviksi. Traktoria ja puimuria ei pysty enää korjaamaan, jos käytös-
sä ei ole tietokoneita ja ohjelmistoja, joita jaetaan vain merkkikoulutuksen 
saaneille sopimusyrittäjille. Työkoneet korjattiin ennen kotikonstein, mutta 
nyt alkaa niissäkin olla erikoistyövälineitä kaipaavaa elektroniikkaa. 
 
Veloitushinnat nousevat kahdesta syystä. Osa eläkeikää odottavista yrittäjis-
tä jäähdyttelee. He korjaavat vanhoja traktorimalleja, joihin heidän ammat-
titaitonsa riittää. Uusien mallien kursseihin he eivät enää uhraa aikaansa ei-
vätkä investoi tietokoneisiin. Heille riittää, kun saavat kohtuullisen työpal-
kan. Veloitushinnat ovat alle sen, mitä sellainen yrittäjä tarvitsee, joka aikoo 
jatkaa uraansa. Jos verollinen tuntihinta alkaa nelosella, on jäähdytys päällä. 
Näin ilmaisi asian jatkava yrittäjä. Viimeksi maksamassani autokorjaamon 
laskussa verollinen työtuntihinta oli 69 euroa. 
Toinen nousupainetta aiheuttava syy on se, että aina joku yrittäjä joutuu os-
tamaan miehiä rahalla, kun muuten ei saa. 
 
Koneiden korjaus- ja kunnossapitomenot ovat suuret. Viime vuonna ne oli-
vat omissa koneissani yhtä suuret kuin kasvinsuojelumenot, kun kasvin-
suojelu oli hoidettu varman päälle. Huonon tuurin vuonna korjauskulut 
ovat olleet yhtä suuret kuin lannoitemenot. Näin kasvinviljelytilalla. 
Huoltokustannukset pyrkivät nousemaan, mutta sitenkään ei kannata sääs-
tää, että koneita ei huolleta ajoissa tai että korjaustyöt annetaan niille, joi-
den tuntihinnat ovat haitarin alapäässä. 
Hyvästä ammattitaidosta kannattaa kuitenkin maksaa.  
 
Yrittäjien palkka tulee sekä työstä ja että koneisiin asennettujen varaosien 
katteesta. Jos varaosista saa vähän, on työstä veloitettava enemmän ja juuri 
tämä on tilanne maatalouskonepuolella. 
Kun varaosa lähtee tehtaalta, sille kertyy lisähintaa enemmän kuin toinen 
puoli. Tästä potista  maahantuoja ja myyjä ottavat isomman siivun ja huol-
toyrittäjälle jää pienempi. Yrittäjillä pitää kuitenkin olla osia omassa hyllys-
sä, jotta korjaustyö ei mene osien odotteluksi. 
 
Arvokeskustelu siitä, kuka tarvitsee ketäkin, on käymättä. Huoltoyrittäjä 
tarvitsee koneita myyvää yritystä. Muuten ei ole korjattavaa. Mutta myyjä 
tarvitsee hyvän huoltoyrittäjän. Konevalinnassa vaikuttaa yhä useammin se, 
millä merkillä on paras huolto. Kaikki koneet ovat hyviä. 
 
Yksinkertaisin tapa alentaa huolto- ja korjauskustannuksia on ajaa kone 
korjaamolle sen sijaan että kutsuu huoltomiehen taloon. Työ korjaamolla 
käy nopeammin. Voi puimurinkin ajaa korjaamolle. Kone on tiellä leveä ja 
kulkee hitaasti, mutta se ei ole puimurikuljettajan ongelma. 
Huoltoauto on itse asiassa ensiapulaukku. Sillä viedään sen verran työkalu-
ja, että kone saadaan liikkeelle. 
"Vanhan Fergun kytkinremontin tekee vielä hiekkakasalla, mutta uuden 
traktorin korjaaminen vaatii puhtaat paikat", sanoo vanha huoltoyrittäjä. 
 
Huoltoyrittäjää ei kannata kadehtia. En ole tavannut yrittäjää, joka ajaa uu-
della mersulla tai vaimo kävelee minkkiturkissa. 
Alalla on kilpailua. Hinnat ovat eurooppalaisen haitarin alapäässä, vaikka 
moni pitääkin niitä korkeina. 
 
Tärkeätä on turvata laadukkaan huoltoverkoston säilyminen ja sen kehitty-
minen. Suomalainen järjestelmä, joka perustuu yksityisiin huoltoyrittäjiin, 
on oma järjestelmänsä Euroopassa. Se on joustava ja edullinen. Muualla 
huoltomiehet ovat myyjien palkkalistoilla.

Lemken menestyi  
Venäjällä
Saksalaisen muokkaus- ja kylvökonevalmistaja 
Lemkenin liikevaihtoon reipas kasvu.
Alpenissa, Rein-joen varrella toimiva Lemkenin liikevaihto kasvoi viime 
vuonna 36 prosenttia 138 miljoonaan euroon. Vienti kasvoi erityisen voi-
makkaasti, 86,9 miljoonaan euroon eli 63 prosenttiin liikevaihdosta.

Lemkenin kannalta nopeimmin kasvavat markkinat ovat Venäjällä, Kes-
ki- ja Itä-Euroopassa. Läntisen Euroopan maista Ranskassa tehtiin paras tu-
los. Myös kotimaassa Saksassa myynti sujui hyvin, ja Lemken säilytti vahvan 
markkina-asemansa.

Lemkenin toimitusjohtaja Franz-Georg von Busse odottaa viljelijöiden ja 
urakoitsijoiden investointihalukkuuden pysyvän viime vuoden tasolla myös 
tänä vuonna. ”Kasvun jatkon hallitaksemme palkkaamme lisää työntekijöitä 
niin valmistukseen kuin myyntiinkin. Maalaamoon tehdään 10 miljoonan 
euron investointi. Sen lisäksi jatkamme tuotantotilojen nykyaikaistamista.”

Yhtiö varautuu Itä-Euroopan liiketoiminnan merkittävään kasvuun pe-
rustamalla uusia myynti- ja huoltopisteitä. Venäjälle on perusteilla erillinen 
tuotantoyksikkö, jotta suurten koneiden tuotantoa voidaan tehostaa. Sinne 
toimitettavien suurimpien Lemken-tuotteiden työleveys on tällä hetkellä 12 
metriä.

Lemkenin Compact Solitaire 9 -kylvökoneuutuus esiteltiin Pariisin 
Sima 2007-näyttelyssä maaliskuun alussa.

Di Juhani Mäkynen (36) on ni-
mitetty Ponssen huoltopalvelu-
johtajaksi. Hän vastaa uudessa 
tehtävässään Ponssen huoltopalve-
luliiketoiminnasta ja sen kehittämi-
sestä maailmanlaajuisesti.  

Mäkynen on toiminut aiemmin 
erilaisissa kehitystehtävissä ABB 
Service:n palveluksessa sekä vuo-
desta 1999 lähtien kehityspäällik-
könä ja huoltopäällikkönä Finn-
Power Oy:ssä. Mäkynen siirtyy 

Ponsselle Finn-Power Oy:n palve-
luliiketoimintajohtajan tehtävästä. 
Mäkynen aloittaa uudessa tehtä-
vässään 2.4.2007 ja hän raportoi 
konsernin toimitusjohtajalle ja on 
kutsuttu Ponsse Oyj:n johtoryh-
män jäseneksi.

Beaverin tiedot 
on päivitetty
Beaver-jutussa (KV04/07) rohkenin 
kainosti toivoa, että joku ehtisi päi-

vittää vastaavat nettisivut. Se johtui 
yksinkertaisesti siitä, että omien 
havaintojeni mukaan tekniset tie-
dot ko. sivuilla olivat vanhentuneet. 
Juttua varten ajanmukaistin ne teh-
taan spesialisteilta.

Rukoukseni on näköjään kuultu. 
Nyt lehdessämme olleet Beaverin 
tekniset tiedot ja tehtaan vastaavat 
nettisivut ovat yhtenevät. (JV)

Ponsselle huoltopalvelujohtaja
Insinööri Paavo Hopponen (45) on nimitetty Kesla -konsernin tuotanto-
johtajaksi. Tehtävässään Paavo Hopponen vastaa Kesla -konsernin tuo-
tantotoimintojen tuloksellisuudesta, organisoinnista ja kehittämisestä. 
Uudella toimella tuetaan Keslan valmistustoimintojen kyvykkyyttä vastata 
jatkossakin konsernin kannattavan kasvun tavoitteeseen.

Paavo Hopponen on tehnyt pitkän työuran Perlos Oyj:ssä toimien mm. 
tehdaspäällikkönä, yksikönjohtajana ja viimeksi kehittämispäällikkönä. 

Paavo Hopposesta tulee Kesla Oyj:n johtoryhmän jäsen ja hän raportoi 
tehtävästään Kesla Oyj:n toimitusjohtajalle. Paavo Hopponen  aloittaa uu-
dessa tehtävässään 1.4. (JV)

Keslalle uusi tuotantojohtaja

Kesla Oyj ja Sumitomo (S.H.I) Construction Machinery Sales Co, Ltd. ovat 
allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää nykyai-
kaiseen puunkorjuuseen soveltuva tehdasvarusteltu telaharvesteri.

Japanilaiseen Sumitomo SHI –ryhmään kuuluva Sumitomo (S.H.I) 
Construction Machinery Sales Co, Ltd on yksi johtavista kaivinkonevalmis-
tajista maailmassa valmistaen vuosittain yhteensä yli 9000 kaivinkonetta.

Kesla puolestaan on kehittänyt ripeästi Kesla Foresteri hakkuupäitään ja 
-metsäkuormaimia ammattikäyttöön. Molempien markkinaosuus on vah-
vassa kasvussa niin kotimaassa kuin viennissäkin.

Kaivinkonepohjainen harvesteri on kokonaiskustannuksiltaan ja laadul-
taan kilpailukykyinen vaihtoehto pyöräalustaiselle harvesterille erityisesti 
kehittyvillä koneellisen puunkorjuun markkinoilla.

Yhteistyö käynnistyy ensivaiheessa Japanin markkinoilla laajentuen myö-
hemmin myös muille markkina-alueille. 

Yhteistyö Sumitomon kanssa avaa Keslalle myynnillisen näkyvyyden 
alueille, jonne Kesla ei yksin yltäisi. Nyt solmittu yhteistyö vahvistaa Kes-
lan vientitoimintoja ja tukee siten osaltaan yhtiön kannattavan kasvun 
tavoitetta.(JV) 

Kesla mukaan  
tekemään  
telaharvestereita

Köysiä, paalauslankoja ja paala-
usverkkoja valmistava Piippo Oy 
on voittanut Puolan Pozanin VII 
kansainvälisillä maatalousmes-
suilla Innovatiivisimman tuotteen 
palkinnon. Messuilla oli noin 
200 näytteilleasettajaa ja kolmen 
näyttelypäivän aikana messuilla 
vieraili yli 20 000 maatalouden 
ammattilaista.

Arvostettu kultamitali myön-
nettiin uudelle Hybrid-paalausver-
kolle, jonka kehitystyöhön Piippo 
Oy:ssä on panostettu merkittävästi 
viimeisten kahden vuoden aikana. 
Tuotteen kehittäminen ja tuominen 
markkinoille on edellyttänyt mit-
tavia käytännön testejä erilaisissa 

sää- ja viljelyolo-
suhteissa. 

Uuden tuotan-
tomenetelmänsä 
avulla Piippo Oy 
pystyy hyödyn-
tämään entistä 
vähäisempää raa-
ka-ainemäärää ja 
valmistamaan siitä 
kevyttä ja ominai-
suuksiltaan laa-
dukasta muovista 
paalausverkkoa. 
Verkon keventynyt 
paino mahdollistaa 
nyt 4 000 metriä 
pitkien verkkojen 
valmistuksen. 

Piippo Hybrid 
-paalausverkkoa 
käytetään tuorere-
hun, heinän, oljen 
ja ruokohelpin 
paalaukseen.

Piippo Oy 
voitti kultaa  
innovaatiollaan


