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Voimala toimitetaan maanta-
lousalueelle Belgian Merksp-
lasiin. Voimalan omistaa 
Greenpower NV, joka on bel-
gialaisen kestävän kehityksen 
energiaprojektien kehittä-
jän Thenenergon (50%), nel-
jän paikallisen maatalousalan 
yrityksen (40%) ja yksityisen 
sijoittajan (10%) yhteisyritys. 
Voimalaitos on tarkoitus ottaa 
käyttöön helmikuussa 2009.

“Tilaus on meille tärkeä, 
sillä toimitamme maailman 
ensimmäisen sähköä ja läm-
pöä tuottavan voimalaitok-
sen, jossa moottorin polttoai-
neena on jatrofa-öljy. Tämän 
nestemäisen biopolttoaineen 
tulevaisuus näyttää lupaaval-
ta, koska jatrofaa voidaan vil-
jellä myös muualla kuin sade-
metsissä, jopa aavikoiden lä-
heisyydessä.” 

”Jatrofa on askel kohti hii-
lidioksidipäästöjen kannalta 
neutraaleja polttoaineita, eikä 
se kilpaile ravinnoksi tarkoi-

tettujen viljelykasvien kanssa”, 
Ronald Westerdijk, Wärtsilän 
Benelux-maiden liiketoimin-
nan kehityspäällikkö sanoo.

Voimalaitoksen tuotta-
maa lämpöä käytetään lähel-
lä sijaitseviin kasvihuoneisiin. 
Lämpöä käytetään myös syö-
teaineen kuivatukseen kar-
janlannan käsittelylaitokses-
sa, joka tuottaa biokaasua ja 
kuivattaa lannoitteita. Sähkö 
myydään paikalliseen sähkö-
verkkoon.

Avaimet käteen -sopimuk-
sen mukaisesti Wärtsilä toi-
mittaa yhdistetyn sähkön ja 
lämmöntuotantolaitoksen, 
jonka voimalähteenä on yksi 
Wärtsilä 32-moottori. Sähkö-
teholtaan noin 9 MW:n voi-
mala tuottaa sähköä 20 000 
kotitaloudelle. 

Voimalatoimitukseen kuu-
luvat myös pakokaasujen 
puhdistuslaitteisto ja lämmön 
talteenottojärjestelmä. Voi-
malan sähköntuotannon hyö-

tysuhde on 44,2 ja kokonais-
hyötysuhde yli 85 prosenttia. 
Greenpower ja Wärtsilä ovat 
myös allekirjoittaneet aieso-
pimuksen 10-vuotisesta käyt-
tö- ja huoltopalvelusopimuk-
sesta. 

Jatrofa-öljy puristetaan jat-
rofa-pensaan siemenistä. Jat-
rofan runsaasti energiaa si-
sältävät siemenet eivät kelpaa 
ravinnoksi, ja kasvia voidaan 
viljellä puolikuivilla alueilla ja 
joutomailla. 

Koska kasvi ei kelpaa ruu-
aksi tai rehuksi, sillä voidaan 
rajoittaa laiduntavan karjan 
liikkumista ja siten suojella 
ravintokasveja tai muita ar-
vokkaita viljelykasveja. 

Jatrofan siemenistä puris-
tettava kasviöljy soveltuu die-
selmoottorin polttonaineek-
si. Siementen puristusjäte on 
hyvä lannoite, ja sitä voidaan 
käyttää myös polttoaineena 
sähkön ja lämmön tuotan-
nossa.

Wärtsilältä maailman ensimmäinen
jatrofa-öljyä käyttävä moottorivoimala
Belgiaan toimitettava voimala tuottaa sähköä ja lämpöä raa´asta 
jatrofa-öljystä. saadun tilauksen arvo on noin 7 miljoonaa euroa.

Wärtsilän 32-sarjan moottorit on modifioi-
tu toimimaan erilaisilla kasvisperäisillä raaka-
öljyillä.

ã

CaseIH- ja New Holland-maata-
louskoneiden myynti hypähti alku-
vuonna reaalisesti 30 prosenttia 2,9 
miljardiin dollariin (1,9 miljardia 
euroa). Myynnin kasvu lähes kak-
sinkertaistui Latinalaisessa Ameri-
kassa, nousi 25 prosenttia Länsi-Eu-
roopassa ja 20 Pohjois-Amerikassa. 
CNH arvioi maatalouskoneiden 
myynnin ylittävän maailmanlaa-
juisesti vuoden 2007 myynnin.

USA:n alkuvuoden traktori-
myynti heikkeni viime vuodesta 
24 prosenttia, mutta markkinake-
hitys oli kaksijakoinen. Alle 100-
hevosvoimaisten myynti romahti 
57 prosenttia, mutta yli 100-he-
vosvoimaisten nousi 41. Puimuri-
myynti kasvoi 8 prosenttia. Kana-
dassa traktorimarkkinat kasvoivat 
kaikissa teholuokissa, mutta eri-
tyisesti yli 100-hevosvoimaisessa. 
Puimurimyyntiin tuli liki kolman-
neksen lisäys.

Vastaavasti USA:n taantuma 
hyydytti maarakennuskoneiden 
kokonaismyynnin 1,2 miljardiin 

(800 miljoonaa euroa) eli suunnil-
leen edellisvuoden tasolle. Pohjois-
Amerikan myynti aleni yli 40 pro-
senttia, mutta kasvoi muilla mark-
kina-alueilla 22–58 prosenttia. 
Maailmanlaajuisesti kevyiden ja 
raskaiden maarakennuskoneiden 
volyymit kasvoivat ensimmäisellä 
neljänneksellä noin viisi prosenttia 
kaikkialla muualla paitsi Pohjois-
Amerikassa. CNH:n valmistamien 
maarakennuskoneiden myynnin-
kasvu vastasi alan kasvua.

Myös tulos ilman satunnaisku-
luja nousi liki viidenneksen 105 
miljoonasta (66) 125 miljoonaan 
dollariin (83 miljoonaa euroa).

Tuotannossa ei kuitenkaan kyet-
ty riittävästi varautumaan kysyn-
nän vahvistumiseen, minkä vuok-
si myyjille ei pystytty toimittamaan 
koneita normaalien toimitusaiko-
jen kuluessa. Ongelma periytyi vii-
me vuoden lopulta. Pääjohtaja Ha-
rold Boyanovskyn mukaan jo aloi-
tetut korjaavat toimenpiteet tulevat 
vaikuttamaan vuoden mittaan.

CNH ylsi alkuvuonna 
reippaaseen kasvuun
ensimmäisen vuosineljänneksen konemyynti 
kasvoi liki viidenneksen.

Pfullendorfin-tehdas saatiin käyt-
töön etuajassa. Sen tuotantokapa-
siteetti on kaksinkertainen aikai-
sempaan Überlingenin-tehtaa-
seen nähden. Pienkuormainten 
ja kurotinten kysynnän uskotaan 
kasvavan tulevina vuosina voi-
makkaasti.

Konsernin toinen kuormainval-
mistaja Weidemann sai uudet tuo-
tantotilat käyttöön viime marras-
kuussa.

Wacker Neuson aikoo inves-
toida kuluvan tilikauden aikana 
100 miljoonaa euroa myynti- ja 
huoltoverkoston laajentamiseen 
ja konevuokraustoiminnan lisää-
miseen Keski- ja Itä-Euroopassa 
sekä tuotannon laajentamiseen. 

Yhtiön tavoitteena on siirtyä lii-
kevaihdon miljardikerhoon ja yl-
tää vähintään 17 prosentin liike-
voittoon.

Kramerin laajennus 
käyttöön etuajassa
Wacker Neusonin tytäryhtiö, pienkuormaimia ja 
kurottimia valmistava Kramer käynnistää tuotan-
non uudella tehtaallaan.Nelivetoinen GT 300DW on hyd-

rostaattisella voimansiirrolla ja ta-
sauspyörästön lukolla varustettu 
takapyöräohjauksinen vaakataso-
leikkuri, jonka leikkuuleveys on 
126 senttiä. Leikkuupöydän korke-
utta säädetään yhdellä vivulla välil-
lä 2–8 cm. 

Leikkuupöydässä on kaksi lau-
tasta, jotka pyörivät vastakkaisiin 
suuntiin. Voimansiirrossa on kul-
mavaihde ja hammaspyörävälitys. 
Vaihtoehtona on kolmiyksikköi-
nen, työleveydeltään 140-senttinen 
kelaleikkuri.

Leikkuupöydän käyttö on hyd-
raulinen, mikä mahdollistaa hel-
pon työlaitteiden irrotuksen ja 
kiinnityksen. Hydraulinen käyttö 
on myös mekaanista voimansiirtoa 
äänettömämpi ja käynti värinättö-
mämpää. Hydrauliikka mahdollis-
taa myös muiden työlaitteiden, ku-
ten avoharjan helpon asennuksen. 
Leikkurille on erillinen pumppu ja 
voimansiirrolle omansa.

Moottorina on nestejäähdyttei-
nen, 3-sylinterinen Briggs & Strat-
ton Vanguard-diesel, jonka teho on 
22 kW (30 hv) ja kokonaisiskutila-
vuus 950 kuutiosenttiä. Polttoai-
nesäiliön tilavuus on 25 litraa. Por-
taattomasti säädettävä ajonopeus 
on 0–13 km/h, ja ohjaus hydrauli-
sesti tehostettu.

Kerääjän hydraulisesti kipatta-

van säiliön tilavuus on 500 litraa ja 
sen suurin tyhjennyskorkeus on 180 
senttiä. Takaylitys on 80 senttiä.

Tarvittaessa leikkuri voidaan va-
rustaa myös biosilppurisarjalla, mi-
käli leikkuujätettä ei haluta kerätä. 
Gianni Ferrari GT toimii myös syk-
syllä lehtikeräilijänä.

Ohjaamossa jousi-
tettu istuin on kiinni-
tetty apurunkoon, jo-
ka taas on kumipus-
lin kiinnitetty koneen 
runkoon. Näin kul-
jettajaan kohdistuu 
mahdollisimman vä-
hän tärinää. Ohjaus-
pylvään asentoa voi-
daan niinikään sää-
tää, jotta kuljettajan 
työskentely olisi mah-

dollisimman mukavaa. Ohjaus on 
tehostettu.

Kojetaulun mittariston näyttö 
on  digitaalinen. Siirtoajoa varten 
kone voidaan myös rekisteröidä 
tieliikennekäyttöön.

GT 300DW:n verollinen suosi-
tushinta on 16 950 euroa.n

Uusi dieselmalli Gianni Ferrarin GT-sarjaan
Wihuri Oy Autola  
laajentaa nelivetoisten 
ajoleikkureiden vali-
koimaa.



NRO 8     30. 5. 20088 UUtiset NRO 8     30. 5. 2008

Nro 8. uutisia

Pellonpaja Oy on ostanut loput 49 
prosenttia vuonna 2003 ostaman-
sa ruotsalaisen Ydre-Grinden Ab:n 
osakekannasta. Tuolloin Pellonpa-
ja hankki enemmistön, 51 prosent-
tia. Siten Ydre-Grinden on nyt Pel-
lonpajan 100-prosenttisesti omis-
tama tytäryhtiö. 

Ydre-Grinden tarjoaa navetta-, 
sikala- ja hevostalli-kokonaisuuk-
sia. Yhtiön liikevaihtoennuste tälle 
vuodelle on 140 miljoonaa kruu-
nua (noin 15 miljoonaa euroa) ja 
yhtiö työllistää 40 henkeä.

Ydre-Grinden Ab:n kasvu on ol-
lut viime vuosien aikana erittäin 
vahva, erityisesti pihattokokonai-
suuksien myynti on kasvanut mer-
kittävästi. Pihatot on pääsääntöi-
sesti varustettu Pellonpaja Oy:n 
valmistamilla automaattisilla ruo-
kintajärjestelmillä. 

Ydre-Grindenin kasvu jatkuu 
myös kuluvana vuonna. Yhtiö 
valmistaa nautakalusteita Ruot-
sin markkinoille sekä lannanpois-
tojärjestelmiä ja hevoskalusteita 
myös vientiin. Yhtiö on Pohjois-
maiden merkittävimpiä hevos-
karsinavalmistajia.

Liikevaihdolla mitaten Ruot-

si on jo Suomen veroinen, toinen 
kotimarkkina-alue Pellonpaja-
konsernille. ”Tulemme panosta-
maan Ruotsin markkinoihin tä-
män kaupan jälkeen entistä enem-
män”, Pellonpaja Oy:n toimitus-
johtaja Arto Pohto kertoo. 

Ruotsissa investoidaan tällä het-
kellä voimakkaasti karjatalouteen, 
pääasiassa 80–350 paikkaisiin pi-
hattoihin, joissa on korkea auto-
maatiotaso. Myös hevostalouteen 
investoidaan Ruotsissa tasaisen 
vahvasti. 

”Sikalainvestoinnit ovat olleet 
alhaisella tasolla, mutta uskomme 
niiden lähtevän kasvuun jo ensi 
vuoden aikana.”

”Erikoistumisemme tuotanto-
yksikkökokonaisuuksiin, joissa on 
mahdollisimman korkea automaa-
tioaste, on tuottanut hyvää tulosta 
Ruotsissa. Kaupan ansiosta voimme 
hyödyntää Ydre-Grindenin erityis-
osaamista entistä paremmin myös 
Suomessa ja vientimarkkinoilla”, 
toimitusjohtaja Pohto jatkaa.

Pellonpaja-konsernin liikevaihto 
viime vuonna oli noin 31 miljoo-
naa euroa, kasvua edellisvuodesta 
oli 25 prosenttia.

Ydre-Grinden Pellon-
pajan tytäryhtiöksi
Ruotsista tullut konsernin toinen kotimarkkina-alue.

Vapo tekee Mynämäelle lämpökeskuksen 
ja kaukolämpöverkon

Mynämäen kunta vaihtaa öljyn 
pelletteihin. Sopimus on viisi-
toistavuotinen. Vapo toimittaa 
lämmön Mynämäen kunnan kes-
kustaajamaan, asiakkaat maksa-
vat lämmöstä pitkäaikaisen ja va-
kaahintaisen sopimusmallin mu-
kaan.

Vapo rakentaa Mynämäelle 
3,5 MW:n kotimaisen polttoaineen 
lämpökeskuksen ja 7,5 kilometriä 

kaukolämpöverkkoa. Lämpökes-
kuksen, verkon ja liittymien ra- 
kentaminen aloitetaan keväällä 
2008.

Vapo vastaa investoinnista, polt-
toainehuollosta, lämmön tuotan-
nosta ja jakelusta.

Alueen kiinteistöt voivat liittyä 
verkkoon. Ensi vaiheessa, 2008 
liittyville asiakkaille, kaukoläm-
pöverkkoon liittyminen on mak-

sutonta eli liittymismaksua ei pe-
ritä. Myöhemmin liittyville asi-
akkaille sovelletaan erillistä liitty-
mistariffia. 

Lämmön hinta koostuu perus-
maksusta ja energiamaksusta. Ener-
giamaksu seuraa energiapuun ja 
kevyen polttoöljyn hintaa sovituil-
la osuuksilla. 

Vapon pelletillä lämpiävät myös 
Nousiaisten keskustaajama ja MS-
keskus Maskussa. 

Mynämäen kunnanjohtaja Sei-
ja Österberg kertoo, että kunnan 
kannalta taloudellisuus, ympä-
ristöystävällisyys ja pitkäjäntei-

syys olivat tärkeimmät kriteerit 
asiasta päätettäessä. Nämä kaikki 
vaatimukset täyttyvät tässä hank-
keessa. 

”Mynämäki haluaa näyttää esi-
merkkiä ilmastonmuutoksen hil-
linnässä ja osallistuu hankkee-
seen, jossa pyritään vähentämään 
kuntien kasvihuonekaasupäästöjä 
EU:n asettamia tavoitteita enem-
män ja sovittua aikataulua no-
peammin. Tällä tavalla tuemme 
kuntien tulevaisuuden kehitystä 
ja edistämme ilmastomyönteisen 
teknologian käyttöönottoa”, Ös-
terberg toteaa.

Mynämäen kunta ja Vapo Oy ovat sopineet 
lämpökeskuksen ja kaukolämpöverkon raken-
tamisesta Mynämäen taajamaan.

Agronomi Jorma Mattinen on 
nimitetty Maatalouskeskon kone-
kaupasta vastaavaksi myyntijoh-
tajaksi 1.4.2008 alkaen. 

Konekaupan myyntijohtajana 
Mattinen vastaa Maatalouskeskon 
traktori- ja puimurikaupasta sekä 
jälkimarkkinointitoiminnoista. 

Mattinen on aiemmin toiminut 

Konekeskossa Maarakennus- ja 
ympäristökonekaupasta vastaava-
na myyntijohtajana.

Koneinsinööri Tero Aspegren 
on nimitetty Maatalouskeskon va- 
raosayksikön huoltopäälliköksi 
7.5.2008 alkaen. Aspegren on ai-
emmin toiminut samassa yksikös-
sä huoltoinsinöörinä.

Mattisesta 
Maatalouskeskon 
konekaupan päällikkö

Myyntijohtaja Jorma Mattinen. HuoltopäällikköTero Aspegren.ã ã

Christina Stark aloitti 
Väderstadin 
toimitusjohtajana

Christina ja Crister Stark.

Christina Stark aloitti toukokuun 
alusta uutena Väderstad-Verken 
AB:n toimitusjohtajana. Hän on ol-
lut varatoimitusjohtaja kaksi vuot-
ta ja on myös yrityksen osakas.

Hänen veljensä Crister Stark, 
joka on ollut toimitusjohtajana 
25 vuoden ajan, aloittaa työhön 
osallistuvana hallituksen puheen-
johtajana.

Myös Christina Stark (50) on 
toiminut perheyrityksessä 25 vuot-
ta etupäässä markkinointiosastolla 
ja viimeksi varatoimitusjohtajana.

Viime vuosi oli taloudellisesti 
Väderstadin paras: liikevaihto nou-
si 1,4 miljardiin kruunuun, eli noin 
153 miljoonaan euroon.

”On jännittävää aloittaa työ laa-
jentumisvaiheessa. Viime vuonna 
kasvoimme 42 prosenttia ja palk-
kasimme 100 uutta työntekijää. Ai-
on tehdä parhaani, että Väderstad-
Verken tulee jatkamaan alan ke-

hityksen kärjessä ja että tulemme 
kasvamaan lisää”, Christina Stark 
sanoo.

Jatkossakin se aikoo investoida 
tuotantoon noin 10 miljoonaa eu-
roa vuodessa pitääkseen koneiden 
toimitusajat mahdollisimman ly-
hyinä. Uusi 4 500 neliön tehdas 
otetaan käyttöön tänä syksynä.

Kasvuksi tänä vuonna on budje-
toitu noin 35 prosenttia.

Noin 90 prosenttia yrityksen 
myynnistä menee vientiin mutta 
Ruotsi on edelleen suurin yksit-
täinen markkina-alue.

Väderstad-Verken tulee säily-
mään perheyrityksenä. Myös tuo-
tanto pysyy Väderstadissa.

Vertailu

Vertailu

TRAKTORIMÖNKIJÄT
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Konekentän laidalta

Ruokohelven 
hinnannousu pellolta 
lämpölaitokseen

K
iinnostus ruokohelven viljelyyn lähti liikkeelle aikana, jolloin 
viljan tuottamisesta ei käteen jäänyt juuri mitään. Tiedettiin, 
että ei ruohelvestäkään kummempaa tiliä jää, mutta sen vähän 
saa paljon pienemmällä työllä.

Nyt on viljalla toinen hinta, mutta ruokehelvellä ei. Toinen asia on sitten 
se, että onko ruokohelven viljelijähinta oikea suhteessa sen lämpöarvoon. 
Käsittääkseni ei ole. 
Sen jälkeen kun ruokohelpipaalit lähtevät viljelijän pihasta ja ennen kuin 
ne saadaan lämpölaitoksen pihaan siinä muodossa, missä nykyiset lai-
toksen pystyvät niitä käyttämään, nousee hinta 3,5-kertaiseksi. Tilaa vie-
vää ruokohelpipaalia joudutaan käsittelemään ja kuljettamaan aivan liian 
monta kertaa pellon ja lämpökattilan välillä, ja nuo kustannukset näkyvät 
viljelijän tilissä.

Ruokohelven tilahinta riippuu siitä, miten kaukana lämpölaitos on. 
Naapurikylän viljelijä katsoi Vapon kanssa tekemäänsä sopimusta ja to-
tesi saavansa paaleista 4 euroa/MWh. Kuljetuskustannuksista tilalta edel-
leen vastaa Vapo.
Tiedän, että Vapo tarjoaa lämpölaitoksille ruokohelpeä silputtuna ja se-
koitettuna muuhun polttoaineeseen 14–15 euroa/MWh. Välissä ovat 
kustannukset kuljetuksista, silppuamisesta ja sekoittamisesta muuhun 
polttoaineeseen.
Kukaan ei osoita Vapoa syyttävällä sormella. Viljelijät arvostavat pionee-
rityötä. Pellon ja lämpölaitoksen välillä kertyviin kustannuksiin on vain 
löydettävä parempia ratkaisuja.

Ruokohelpi on hötöä tavaraa. Kuljetuskustannuksiin vaikuttaa ratkaise-
vasti se, saadaanko rekkaan mahtumaan 10 tonnia vai 30 tonnia. Ero tu-
lee siitä, ovatko paalit löysiä pyöröpaaleja vai tiukkoja kanttipaaleja. Jos ol-
ki saadaan jo tilalla briketiksi, sen tilavuuspaino kasvaa edelleen. Kuorman 
kuljettaminen maksaa likimain saman, on siinä tonneja vähän tai paljon.

Toistaiseksi ruokohelpeä käytetään sellaisissa lämpölaitoksissa, jotka on 
alun pitäen tarkoitettu muulle biopolttoaineelle, palaturpeelle tai metsä-
hakkeelle. Ruokohelpi on silppuna hyvin kevyttä verrattuna hakkeeseen, 
se painaa vain 60–70 kg/m³. Se lähtee arinalta lentoon. Siksi ruokohelpi 
on sekoitettava huolellisesti muuhun polttoaineeseen.
Kun helpipaali lähtee tilalta, se usein viedään yhteen paikkaa, missä se sil-
putaan ja sekoitetaan. Sen jälkeen se taas kuormataan ja ajetaan, nyt läm-
pölaitokselle. Paalille tulee monta käsittelykertaa.

Tanskassa käytetään lämmitysenergiana olkipaaleja. Olki on ominai-
suuksiltaan samankaltainen ruokohelven kanssa. Tanskassa on lämpölai-
toksia, mitkä käyttävät pelkkää olkea.
Kanttipaalit viedään suoraan lämpölaitokselle ja pannaan aikanaan kul-
jettimelle. Oljen silppuaminen tapahtuu samassa ketjussa polton kanssa. 
Erillistä silppuamista ja sekoittamista ei tarvita.
Kun Suomessa ruokohelven viljely on alkumetreillä, ei pelkästään sen va-
raan ole voitu rakentaa yhtään lämpölaitosta. On kuitenkin aiheellista ky-
syä, miten paljon välikustannuksia on mahdollista karsia, jos lämpölaitos 
pääsee erikoistumaan ja miten paljon tavaran tiivistämistä kannattaa teh-
dä jo tilalla kuljetuskustannusten karsimiseksi.

Vaikka ruokohelpi-innostus on hiipunut viljan hinnan noustessa, in-
nostuksen ei soisi loppuvan. Tämä jo pelkästään ympäristönsuojelun 
kannalta. Eroosioherkille ja kalteville ranta-alueille tuskin ruokohelpeä 
parempaa ravinnesieppoa löytyy.
Uutta potkua on haettava koko tuotantoketjun rationalisoinnista. Tähän 
saakka huomio on keskittynyt vain alkutuotantoon.

Kvernelandin tuotemerkit 
sulautuvat kahdeksi

Kverneland-ryhmä on kasvanut 
pääasiassa yrityskaupoin maail-
man suurimpien joukkoon kuulu-
vaksi maataloustyökoneiden val-
mistajaksi. Ryhmällä on tällä het-
kellä viisi tunnettua tuotemerkkiä: 
Accord, Kverneland, Taarup, Rau 
ja Vicon.

Tilanne muuttuu täysin maalis-
kuussa 2009, jolloin merkkejä on 
vain kaksi, Kverneland ja Vicon. 
Virallisesti muutos käynnistyy 
SIMA 2009:ssä Pariisissa. 

Accord ja Taarup sulautetaan 

Kvernelandiin, Rau Viconiin. 
Kahteen merkkiin keskittyminen 
mahdollistaa niiden paremman 
näkyvyyden ja markkinakuvan 
vahvistamisen. Toisaalta kah-
den merkin avulla voidaan jatkaa 
kaksoisjakelua. Tuotevalikoima 
pidetään entisenä.

Kvernelandin varaosien jakelu-
keskus avattiin huhtikuun lopussa 
lähellä Saksan rajaa Metzissä Rans-
kassa. Varastotilaa on kaikkiaan 15 
hehtaaria. Kvernelandin omista-
maa jakelukeskusta hoitaa CAT 

Logistics. Jakelukeskuksia oli aiem-
min kaksi, toinen Ranskan Orlean-
sissa, toinen Saksan Giessenissä.

Ryhmä odottaa tältä vuodelta 
kaksinumeroista kasvulukua. Ti-
lauskanta on vahvistunut, tuotan-
tokapasiteetin vahvistaminen pi-
tää toimitusajan hallinnassa.

Länsi-Eurooppa on IVY-mai-
den markkinoiden vahvistumises- 
ta edelleen Kverneland-ryhmän 
pääaluetta, sillä 58 prosenttia lii-
kevaihdosta, 508 miljoonaa euroa 
tulee sieltä.

Vuoden päästä tarjotaan vain Kvernelandeja ja Viconeita.

Vesipuisto Serenan lämmitys-
ratkaisuksi Vapon pellettilämpö.
Espoossa otetaan käyttöön uusi 
1,5 MW:n pellettilämpökeskus, joka 
edustaa Suomessa uutta teknologiaa. 
Sillä tuotetaan n. 5500 MWh lämpöä 
vuodessa. Pelletillä korvataan aiem- 
min polttoaineena käytetty kevyt 
polttoöljy. Vapo vastaa lämpökeskuk- 
sen investoinneista, polttoainehuol-
losta, laitoksen ylläpidosta ja käytöstä.

Vesipuisto Serenan toimitusjohta- 
ja Aleksi Mattila kertoo, että merkit- 
tävin kriteeri pellettilämpöön siirty-
miseen oli energian hinta. ”Öljyn 
hinnan kohotessa tavoittelemme 
pellettilämmitykseen siirtymisellä 
ennen kaikkea säästöjä lämmitys-
kustannuksissa. Pellettilämmityksen 
ympäristöystävällisyys sekä sen koti-
maisuus tukevat hyvin tätä päätöstä”, 
Mattila lisää.

Serena on Pohjoismaiden suurin 
sisävesipuisto, jossa on lukuisia 
putouksia, liukumäkiä, terassi- ja 
porealtaita sekä lasten altaita. Vesi-
puiston vesi ja ilma ovat trooppisen 
lämpimiä. Vuosittain Serenassa 
vierailee yli 200 000 kävijää.

Krone on kehittänyt Big Pack-sarjan 
paalaimiinsa pehmostartin trak- 
torin moottorin kuormitushuipun 
leikkaamiseen paalaimen käynnis-
tyksen yhteydessä.

Paalaimen voimantuloakseliin 
on integroitu hydraulimoottori, 
joka nostaa apuvoimansiirron vä-
lityksellä akselin pyörintänopeu-

den 200 r/min. Se vaatii trakto-
rista yhden kaksitoimisen erillis-
venttiilin.

Apuvoimansiirto käynnistetään 
paikallaan olevasta traktorista ja 
akselinopeus kiihdytetään hitaas-
ti 200 kierrokseen. Tämän jälkeen 
kuljettaja kytkee traktorin voiman-
oton päälle ja nostaa pyörintäno-

peuden 1000 minuuttikierrokseen.
Pehmokäynnistys alentaa mer-

kittävästi traktorin mekaanisen 
voimanottoakselin käynnistys-
momenttia, vaihteiston ja moot-
torin kuormitusta.

Uusi käynnistin on saatavana li-
sävarusteena Big Pack 1290 HDP 
ja 12130-malleihin.

Pehmokäynnistin 
Krone Big Pack -paalaimiin

Koneistolle alkuvauhti 
hydraulimoottorista.

Krone-suurpaalainten apukäynnistin suojaa traktorin voimansiirto-
linjaa paalainta käynnistettäessä.
ã

Laitilan Rautarakenne Oy:ssä 
on tapahtunut henkilömuutoksia.
Nykyinen toimitusjohtaja Matti 
Piela siirtyi toukokuun alusta 
lähtien konsernin emoyhtiön Terra 
Patris Oy:n toimitusjohtajaksi.

Laitilan Rautarakenne Oy:n uu- 
deksi toimitusjohtajaksi on kutsuttu 
Henri Nurminen. Hän aloitti toimi-
tusjohtajana 8.5. lähtien.

Kasvu 2008 järjestetään Yara Suo-
men Kotkaniemen tutkimusase-
malla Vihdissä 25.6.2008. Tapah-
tuman järjestävät Yara Suomi ja 
Agrimarket-ketju.

Teemana on määrältään suu-
remman ja parempilaatuisen vil-
jasadon taloudellinen tuottami-
nen sekä siihen tarvittava tieto-
taito ja työvälineet. Tilaisuudessa 
esitellään Yara Suomen lannoite-
valikoima, lajikekohtaiset Kasvu-
ohjelmat ja Agrimarketin tarjoa-
mat kasvinviljelykoneet.

Asiantuntijoiden infopisteissä 
saa uusimman tiedon esimerkiksi 
viljanviljelyn taloudellisesta lan-
noitusoptimista, kotoisen rehun 
tuottamisesta, kasvukauden aikai-
sesta lisälannoituksesta, lannoi-
tuksesta suorakylvössä ja ajankoh-
taisesta kasvinsuojelusta. Uusinta 
tietoa esitetään maan rakenteen 
merkityksestä ja keinoja maata-
louden fosforikuorman vähentä-
miseen.

Työnäytöksissä esitellään maan-
muokkauskoneita ja kasvinsuoje-
luruiskuja. Esittelyssä ovat Amazo-
ne-, Väderstad- ja Kronos-muok-
kauskoneet sekä Amazone- ja 
Junkkari-ruiskut.

Mukana ovat: Agrimarket-ketju, 
Bayer, Berner, Boreal, Farmit Web-
site, Helsingin yliopisto, Mela, Mo-
vere, MTT, Nordkalk, Pro Agria, 
Syngenta, Viljavuuspalvelu, Yara 
Suomi.

Tapahtuma on auki yleisölle klo 
9.00–15.00. Työnäytökset järjeste-
tään maanmuokkauksesta 10.30 ja 
13.30 sekä kasvinsuojelusta 11.30 
ja 14.30. Tapahtuma ja ruokailu 
ovat maksuttomia.

Kasvu- 
ammattitapahtuma 
jälleen  
Kotkaniemessä
Luvassa on monipuo-
lista ohjelmaa: näyt-
telyosastot ja infopis-
teet, työnäytökset pel-
lolla ja tutustuminen 
kenttäkokeisiin.

Maxpo 09 järjestetään 3.-
5.9.2009 Hyvinkään lentokentällä. 
Rakennuskonealan Näyttely-yh-
distys ry ja Suomen Messut ovat 
solmineet toimeksiantosopimuksen 
Maxpo 09 ja Maxpo 2011 -näytte-
lyiden järjestämisestä. 

Näyttelyaluetta etsittiin viime 
syksynä mm. yleisökilpailulla. 
Annetuista ehdotuksista löytyi 
muutama varteenotettava vaih-
toehto. ”Hyvinkään lentokenttä 
oli kirkkaasti paras vaihtoehto 
useammastakin syystä”, kertoo 
Näyttely-yhdistyksen johtokunnan 
puheenjohtajana vuosina 2004-
2008 toiminut Jorma Mattinen.

”Alue on riittävän suuri sekä 
näyttelylle että pysäköinnille. Se 
sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien 
liikenneyhteyksien päässä ja sen 
toimivuus suurissa yleisötapah-
tumissa on todettu”, Mattinen 
luettelee. 

Hyvinkään lentokenttää ehdotti 
useampikin yleisökilpailuun 
osallistunut, joten lopullinen 
voittaja arvottiin. Arpaonni suosi 
Kari Asikaista Nukarista. Maxpo-
erikoisnäyttely järjestetään nyt 
13: nnen kerran. Edellinen Maxpo 
syyskuussa 2007 sai paikalle 124 
näytteilleasettajaa ja lähes 14 000 
kävijää. 

Maxpossa esitellään maaraken-
nus-, ympäristönhoito-, tie- ja 
talonrakennuskoneita sekä teolli-
suuden materiaalinkäsittelykoneita 
kaikissa kokoluokissa.


