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Tapahtuma on tullut viljelijöil-
le tutuksi mm. koeruuduistaan ja 
työnäytöksistään. Mukana olivat 
tuttuun tapaan myös neuvontajär-
jestöt, kasvinjalostajat ja kasvinsuo-
jeluainefirmat.

Työnäytökset kertovat koneista 
paljon enemmän kuin pelkät näyt-
telyt, koska työjälki on nähtävissä. 
Tilanne paranee entisestään, jos 
tilaisuudessa on mahdollisuus ver-
rata eri valmistajien koneita ja eri-
laisia säätöjä samoissa olosuhteissa. 
Tällaisille näytöksille olisi todella 
kysyntää.

Kasvussa ei nykyisin ole esillä 
kuin Agrimarketin myymiä konei-

ta, mutta Amazonen ja Väderstadin 
valmistamien koneiden keskinäinen 
vertailu kyllä onnistuu, hyvä näin-
kin. Edellisellä kerralla työnäytök-
sen korvasivat SM-kynnöt, mutta 
tällä kertaa edettiin vanhan kaavan 
mukaan. 

Olosuhteet olivat haastavat, sillä 
vielä tapahtumaa edeltäneenä päivä-
nä Vihdissä satoi niin rankasti, että 

koko muokkausnäytöksen järjes-
täminen oli vaakalaudalla. Sää kui-
tenkin parani ja pellon pinta kuivui 
ajettavaan kuntoon. Muokkausolo-
suhteet eivät siis olleet optimaaliset, 
mutta eivät ne aina ole sitä todelli-
sessa muokkaustilanteessakaan.

Ruiskutusnäytöksessä oli tarkoi-
tus esitellä erityyppisiä suuttimia 
ja näkyihän niissä erojakin. Ongel-

maksi muodostui liian kova tuuli, 
joka vei sumun tehokkaasti mennes-
sään. Näytöksen anti jäi siis turhan 
kauaksi todellisuudesta, sillä noin 
kovalla tuulella ei voida ruiskuttaa.

Tuttuun tapaan ilmainen sisään-
pääsy ja ruoka houkuttavat yleisöä 
paikalle. Muun sisällön ohessa mo-
net tulevat myös tapaamaan tuttuja 
Kasvuun.

Yaran ja Agrimarketin 
järjestämä Kasvu-ta-
pahtuma pidettiin Kot-
kaniemen tutkimus-
asemalla Vihdissä ke-
säkuun 25. päivä. ta-
pahtuma keräsi paikal-
le noin 2500-3000 vil-
jelyn ammattilaista.

Kasvu 
2008

Mahdollisuudet tutustua suorakyl-
vön tekniikkaan olivat hyvät, sillä 
paikalla olivat Köckerlingiä lukuun-
ottamatta kaikki kylvökonemerkit 
kukin oman koeruutunsa edessä. 

Myös lautasmuokkainvalikoima 
oli kattava, joten kevennetyn muok-
kauksen teknologia oli sekin hyvin 
esillä. Sade ja tuuli eivät juuri hai-
tanneet päivän tapahtumia.

Asiantuntijapaneelin osanottajia 
olivat MMT Laura Alakukku ja 
MMT Tommi Peltovuori Helsingin 
yliopistosta, maanviljelijä agronomi 
Martti Perho Ypäjältä, toiminnan-
johtaja Paavo Myllymäki MTK-Var-

sinais-Suomesta ja yksikönjohtaja 
MMM Sami Iltanen Maaseutuviras-
tosta. Puhetta johti toimittaja Pertti 
Jalonen Koneviestistä.

Panelistit keskustelivat maa-
talouden kannattavuudesta ja ym-
päristöstä huolehtimiseen liittyvistä 
teemoista. Suorakylvön etuja ravin-
teiden huuhtoutumisen suhteen pe-
rinteiseen maanmuokkaus- ja kylvö-
teknologiaan verrattuna tutkimus ei 
kuitenkaan kiistatta osoita.

Kansanedustaja, ympäristövalio-
kunnan jäsen Timo Kaunisto peräsi 
alueellisten painotusten huomioimis-
ta uutta ympäristötukea luotaessa.

Loimaan suorakylvö-
päivä kiinnosti
Koneviestin suorakylvöpäivä Loimaan ammatti- 
ja aikuisopiston koulutilan koelohkoilla oli menes-
tys: yli 2000 viljelijää eri puolilta suomea tutustui 
koeruutuihin ja esillä olleisiin koneisiin.

Yhteistyön ensiaskelena Kesla 
ryhtyy markkinoimaan Casen 
tuotteita metsäsektorin asiakkaille 
Euroopan-puoleisella Venäjällä ja 
Suomessa.

Kesla tekee kaivukoneisiin tarvit-
tavat muunnostyöt ja varustaa ne 
XTimber-kuormainharvesterein. 
Käytössä ovat kaikki metsäsektoril-
le tarkoitetut Case-tuotteet.

Kaivukonealustaiset harvesterit 

sopivat kumppanusten mielestä 
parhaiten sellaisiin maihin, joiden 
metsätöiden koneellistamisaste on 
alhainen, mutta joissa koneellistu-
misvauhti on nopeaa. Keslan ja Ca-
sen mukaan kaivukoneharvesterei-
den joustavuus ja hintakilpailukyky 
ovat paremmat kuin perinteisten 
harvestereiden. Venäjä on kaivu-
koneperustaisten harvestereiden 
suurin markkina-alue.

Kesla-harvestereja 
Case-kaivukoneisiin
Case Construction equipment ja Kesla ovat 
tehneet aiesopimuksen yhteisestä metsäko-
neiden kehitysprojektista Venäjän ja suomen 
markkinoille.

Same Deutz-Fahr -ryhmän viime 
vuoden 1,1 miljardin liikevaihto 
nousi edellisvuodesta 6,2 prosent-
tia. Tulos, 96 miljoonaa euroa kak-
sinkertaistui osakkuusyritys Deutz 
AG:n kaasu- ja dieselmoottorivoi-
mala -liiketoiminnan myyntivoiton 
ansiosta.

Ryhmä aikoo nostaa traktori-
tuotantonsa nykyisestä 35 000:sta 
50 000:een neljän vuoden kuluessa 
ja puimurivalmistuksensa 1000:een. 
Tuo tavoite saavutetaan kansain-
välistämällä tuotanto.

Traktorivalmistuksessa se merkit-
see 50–70 hv Tiger-sarjan valmistuk-
sen ja joidenkin Euroopassa tarvit-
tavien komponenttien valmistuksen 
keskittämistä Intian-tehtaalle. 

Lokakuussa avattava Kiinan-
tehdas ryhtyy valmistamaan 100-
hevosvoimaista Explorer-sarjaa, 
joka on osittain identtinen Italian 
Trevigliossa valmistettavan mallis-
ton kanssa. Trevigliossa ja Saksan 
Lauingenissa keskitytään valmis-
tamaan yli 100-hevosvoimaisia 
malleja. 

Venäjälle rakennetaan tehdas, 
joka valmistaa yli 160-hevosvoimai-
sia traktoreita ja moottoriteholtaan 
yli 200-hevosvoimaisia leikkuu-
puimureita. Venäjän myyntitavoite 
vuonna 2012 on 2000 traktoria ja 
200 puimuria.

Puimuritehdas Kroatian Zupani-
jassa on pian modernisoitu.

Euroopasta SD-F on tunnistanut 
kuusi avainmarkkinaa, joiden osuus 
ryhmän myynnistä on 63 prosenttia: 
Saksa, Italia, Ranska, Espanja, Puola 
ja Britannia. Näillä alueilla yhtiön 
liikevaihto on kasvanut neljänä pe-
rättäisenä vuonna kotimarkkinaa 
lukuunottamatta, jossa liikevaihto 
aleni viime vuonna 8 prosenttia. 
Italian maatalouskonemyynti on 
supistunut vuodesta 2004 yli vii-
denneksellä.

SD-F on säilyttänyt markkina-
johtajuutensa Italiassa noin 25 
prosentin osuudella. Se hamuaa 
30 prosentin osuutta viimeistään 
vuonna 2011. Ryhmä tavoittelee 20 
prosentin osuutta Saksassa ja 15:ttä 
Ranskassa, Espanjassa ja Puolassa.

Same Deutz-Fahrilla 
kunnianhimoiset 
kasvutavoitteet

Polttoainekustannukset ovat nous-
seet viime vuodesta 60 prosenttia, 
lannoitteiden 130. ”Yksin lannoi-
tehintojen nousun vaikutus on 
3 senttiä kilolle. Heinäkilon hintaan 
pitäisi tehdä ainakin 20 prosentin 
korotus."

"Tiedän joidenkin nostaneen hin-
nan jopa 38 senttiin, mutta omaa 
päätöstäni en ole vielä tehnyt, tois-
taiseksi hinta on ollut 25 senttiä. 
Meikäläinen ei voi lähettää tiedotet-
ta hinnankorotuksesta, vaan se on 
voitava kertoa suoraan asiakkaalle”, 
Juha Sivo muistutti.

”Ensi kauden lannoiteostoihin 
käytin saman verran rahaa kuin 
viime vuonna, mutta määrä jäi 
puoleen. Kemiallisten lannoittei-
den korvaaminen karjanlannalla on 
vaikeaa. Lietettä ei voi käyttää kuin 
nurmen perustamisvaiheessa. Jos 
sanoo, että kasvustoon on levitetty 
lietettä 30 tonnia hehtaarille, niin 
kaupat jäävät tekemättä.”

Tilaisuuden avannut Etelä-Suomen 
Hevosjalostusyhdistyksen puheen-
johtaja Erkki Saario korosti hyvän 
korjuukaluston merkitystä, koska 
korjuuajan säätä ei voi optimoida. 

”Oikein mitoitettu kalusto mah-
dollistaa nopean korjuun. Laatuhei-
näntuottajia tarvitaan, sillä ennus-
teiden mukaan hevoskanta kasvaa 
nykyisestä noin 70 000 yksilöstä noin 
115 000:een ensi vuosikymmenellä. 
Tällaiset ammattilaisten tapaamiset 
ovat parhaita neuvontatilaisuuksia.”

Kuivaa ja kiedottua
 Sivon tilalla on viljelty heinää 
myyntiin vuodesta 1994. Konehallin 
ja latokuivurin yhdistelmä valmistui 
vuonna 1997. ”Nythän tämä on käy-
nyt auttamatta pieneksi, tilaa on vain 
110 pyöröpaalille eli neljän hehtaa-
rin sadolle. Jos koko sadon kuivaisi, 
niin tällaisia halleja pitäisi olla usei-
ta. Niiden tekeminen ei kuitenkaan 
ole taloudellisesti järkevää.”

Syyssato korjataan pääsääntöises-
ti säilöheinäksi. Sivo haluaisi lisätä 
kuivan heinän osuutta muovin hin-
nankorotusten vuoksi. Hänellä on 

ollut myös harmeja muovin laatu-
heitoista. 

”Kuivaa heinää kysytään aina, 
mutta toisaalta säilöheinänkin me-
nekki on lisääntynyt erilaisten hei-
näallergioiden takia – niitä kuuluu 
nykyisin olevan hevosillakin.”

Mutta kyllä heinän koneellinen 
kuivauskin maksaa. ”Kuivurissa 
on neljä 7,5 kW:n puhallinta, ja jos 
lisälämpöä tarvitaan, niiden eteen 
pannaan neljä 55 kW:n kuumailma-
puhallinta, jotka kuluttavat öljyä 
5,5 litraa tunnissa. Alkuun lisäläm-
pö otettiin dieselistä, mutta moot-
torit eivät kestäneet. Nyt tarvitaan 
sähköä ja öljyä.”

Poutaa odoteltiin
”Täällä oli ensin kuukausi poutaa ja 
nyt on satanut joka päivä viimeisen 
kolmen viikon aikana. Sääennus-
teen mukaan loppuviikosta piti olla 
poutaa, ja kävin eilen aamuyöllä 
ja aamupäivän aikana niittämässä 
25 hehtaaria luokoa.” 

”Uusimman ennusteen mukaan 
poutaa olisi vain torstaina. Toivot-
tavasti ne saa silloin säilöheinäksi 
kiedottua. Liiat sokerit niistä aina-
kin lähtee.” 

Kuivuuden osin ruskettama kas-
vusto toipui sateista, pahimminkin 
kärsineet paikat olivat kasvaneet 
30 senttiä. Tilan karkeat hieta- ja 
hiesumaat ovat poudanarkoja.

”On vaan pidettävä pää kylmänä. 
Jos ensimmäinen sato jää sateen ta-
kia korjaamatta, pitää uskoa seuraa-
vaan. Mikä on nurin kaadettu, sitä ei 
enää pystyyn saa”, Juha Sivo sanaili.

Sivo sanoi seuraavansa kolmen eri 
lähteen paikkakuntakohtaisia sää-
tietoja ja tekevänsä päätökset niiden 
perusteella.

Tilan heinäkonekanta on ajanmu-
kainen. ”Pieniäkin lohkoja varten 
on oltava isot koneet, jotta korjuu 
sujuisi. Luotettavimmaksi koneeksi 
on osoittautunut 8,5-metrinen kar-
hotin. Muissa on ollut jos jonkinlai-
sia häiriöitä.”

Viimeisin hankinta on 11 vuoden 
ikäinen suurkanttipaalain, josta ei 

Heinän hinnassa 
reipas korotustarve
Perinteiset heinänkorjuukauden avajaiset pidet-
tiin suvi ja Juha sivon tilalla Kärkölässä - sateen 
ropistessa konehallin kattoon.

   Pertti Jalonen

vielä ole kokemuksia. ”Se on ikään 
kuin vakuutukseksi hankittu, jos 
urakoitsijan kone pettää.”

Lisäsäästöjä haettava
Koneagrologi Markku Lappi Pro-
Agria Hämeestä pohdiskeli kus-
tannussäästöjen mahdollisuuksia. 
”Koska kustannuksia on vaikea siir-
tää hintoihin, on mietittävä, miten 
toimintoja voisi tehostaa ja mistä 
saada lisäsäästöjä.” 

”Ruotsissa on saatu hyviä koke-
muksia esimerkiksi traktoreiden 
taloudellisen ajotavan oppimisesta, 
jossa polttoaineenkulutusta ja siten 
kustannuksia on pystytty säästä-
mään todella merkittävästi.”

”Maatiloille on tulossa energia-
katselmusohjelma, jonka tarkoi-
tuksena on paikantaa suurimmat 
energiankulutuskohdat ja miettiä 
keinot niiden pienentämiseksi. Mo-
nien viljatilojen suurin kuluerä on 
kuivaus. Niitä kustannuksia pitäisi 
voida pienentää. Ohjelmaa esitel-
lään tulevassa Farmari-näyttelyssä 
Lahdessa.
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Pohjoismainen investointipanki, 
NIB ohjaa rahat välittäjäpankkien 
kautta pienhankkeisiin, jotka tehos-
tavat jäteveden käsittelyä ja edistävät 
uusiutuvien energialähteiden käyt-
töä haja-asutusalueilla. 

NIB:n lainoilla välittäjäpankit 
pystyvät tarjoamaan rahoitusta 
kotitalouksien, maatilojen ja pk-
yritysten päästöjen vähentämi-
seen, ehkäisemiseen ja käsittelyyn. 
Välittäjäpankit jakavat NIB:n lainat 
pienempiin osiin ja luotottavat ne 
edelleen ympäristöhankkeisiin.

 Välittäjäpankkeja on kaksi: Aktia 
Säästöpankki Oyj ja Sampo Pank-
ki Oyj. Luottojen yhteisarvo on 60 
miljoonaa euroa. NIB on valmis 
neuvottelemaan vastaavanlaisis-
ta lainajärjestelyistä myös muiden 
pankkien kanssa.

Noin miljoona suomalaista, eli 
noin viidennes väestöstä, asuu ta-
loissa, joita ei ole liitetty kunnalli-
siin viemärijärjestelmiin. Näin ollen 

lähes 350 000 vakituisen asunnon ja 
450 000 vapaa-ajan asunnon jäteve-
sien käsittely tapahtuu paikallisesti. 

Käsittelyjärjestelmät ovat usein 
vanhentuneita tai tehottomia, jon-
ka seurauksena käsittelemätön-
tä jätevettä valuu jokiin, järviin, 
asuinalueille ja sitä kautta lopulta 
myös Itämereen. Huomattava osa 
Suomen typpi- ja fosforipäästöistä 
Itämereen on peräisin maatalou-
desta ja haja-asutusalueiden jäte-
vedestä. Typpi- ja fosforipäästöt 
ovat yksi Itämeren rehevöitymisen 
pääaiheuttajista. 

 NIBin lainat voidaan myös ohja-
ta kotitalouksien hankkeisiin, jotka 
liittyvät maalämpöjärjestelmän 
asentamiseen tai ikkunaeristysten 
parantamiseen. Näin pystytään vä-
hentämään energianhukkaa ja te-
hostamaan energiankäyttöä. Maa-
talouksille lainoja voidaan myöntää 
esimerkiksi lannoitteiden ympäris-
töystävälliseen käsittelyyn.

NIB rahoittamaan 
jätevesihankkeita

St1 Biofuels Oy:n Haminan väke-
vöintilaitoksen käyttöönoton myötä 
energiayhtiö St1:n bioetanolin tuo-
tanto harppasi askelen eteenpäin. 
Yhtiö investoi laitokseen noin 10 
miljoonaa euroa, mihin se sai kaup-
pa- ja teollisuusministeriöltä noin 
20 prosentin tuen.

Lähelle käymiskelpoisten jättei-
den syntypaikkoja perustetuista 
tuotantoyksiköistä 85-prosenttinen 
etanoli kuljetetaan väkevöintilaitok-
seen, jonka prosesseissa siitä tulee 
sekoitusvalmista 99,8-prosenttista 
etanolia. Tehtaiden prosessienergia 
tuotetaan biopolttoaineilla tai teol-
lisuuden hukkalämmöllä.

Väkevöintilaitokselta etanoli vie-
dään terminaaleihin sekoitettavaksi 
bensiiniin. Sama teknologia käy E5–
E85 -seoksiin. ”Jakeluasemilla on 
valmis infra olemassa, koska etanoli 
voidaan ajaa jakeluasemien nykyi-
siin säiliöihin. Muutokset näkyvät 
mittarikentällä”, St1:n toimitusjoh-
taja Kim Wiio sanoi.

Toistaiseksi alueellisia tuotanto-
yksiköitä on toiminnassa kaksi, yksi 
Lappeenrannassa, toinen Närpiös-
sä. Jälkimmäinen on integroitu Oy 

Norrgård Bjarne Ab:n perunahiuta-
letehtaaseen. Prosessin sivutuottei-
na syntyy lannoitetta ja rehua, jotka 

St1:n väkevöinti- 
tehdas käyttöön

toimitetaan alueen maatiloille. 
Perunahiutaletehtaalla syntyy 

noin 12 000 jätetonnia vuodessa. 
Niistä jalostetaan 850 kuutiota eta-
nolia. Tehtaalla toteutetaan laajen-
nus, minkä jälkeen jätemäärä nou-
see 19 000 tonniin. Etanolintuotanto 
kasvaa 1400 kuutioon.

Toimitusjohtaja Kim Wiion mu-
kaan tuotantoyksiköitä tullaan ra-
kentamaan kaikkiaan noin 20, jois-
ta yksi tulee Vantaalle. ”Haminan 
väkevöintilaitoksen kapasiteetti on 
44 miljoonaa litraa. Sen laajentami-
nen on vireillä, samoin kuin vastaa-
van laitoksen rakentaminen Ruot-
siin. Konsepti on vientikelpoinen. 
Meillä on ensimmäinen aiesopimus 
sen lisensioinnista japanilaisen Mit-
sei-ryhmän kanssa.”

Wiion mukaan jätteeseen perus-
tuvan bioetanolin veroton hinta on 
kuta kuinkin bensiinin tasolla, mut-
ta hintasuhde paranee bensiinin 
kallistuessa

Raaka-ainepohja lavenee
St1 Biofuels tulee laajentamaan 
raaka-ainepohjaa erilliskerättävään 
biojätteeseen, johon perustuva tuo-
tanto käynnistyy ensi vuonna. 

Wiion mukaan nykyosaaminen 
mahdollistaa myös selluloosapoh-
jaisen etanolin valmistuksen koti-
talouksien, kaupan ja teollisuuden 

lajitellusta pakkausjätteestä. 
Toistaiseksi selluetanolissa tarvi-

taan entsyymejä, joiden valmistajia 
maailmassa on vain kaksi. ”Etsimme 
entsyymitielle vaihtoehtoista pol-
kua”, Wiio sanoi.

St1 ei myöskään aio jätteidenke-
rääjäksi. ”Siihen tarvitsemme luon-
nollisesti jätehuoltoalan kumppania, 
jolla on valmis kalusto, logistiikka ja 
käsittelyjärjestelmä.” – Wiion mu-
kaan L&T Biowatti voisi olla mah-
dollinen yhteistyökumppani.

Selluloosapohjaisen etanolin-
tuotannon kehittäminen toisi myös 
oljen raaka-aineiden joukkoon. 
Olkietanoli tulee yhtiön mukaan 
perustumaan hyvinkin pieniin, 
jopa maatilamittakaavan tuotanto-
yksiköihin.

St1:n suunniteltu etanolin tuo-
tantokapasiteetti vuonna 2014 on 
300 miljoonaa litraa, mikä vastaa 
10 prosenttia Suomessa tuolloin 
myytävän bensiinin energiasisällös-
tä, 15 prosenttia litroista.

Bioetanolinvalmistuksen lisäksi 
St1-ketju tilauskeskuksesta voi tilata 
puupellettejä ja syyskuusta alkaen 
niitä voi ostaa St1-huoltoasemilta. 
Yhtiö on muutaman vuoden ollut 
myös sähkönmyyjä. Porin Tahko-
luotoon nousevan 3 MW:n tehoi-
sen tuulivoimalan myötä siitä tulee 
sähköntuottaja.

St1 lähtee tuulisähkön tuotantoon Porin Tahkoluotoon rakennettavalla 3 MW:n tuuligeneraattorilla. 
”Bioetanolin tuotanto, pellettien myynti ja tuulisähkön tuotanto vahvistavat mielikuvaa meistä vähäpääs-
töisen energian myyjänä ja tuottajana”, toimitusjohtaja Kim Wiio sanoi.

ã

Lahtelainen Eagle Oy tuo mark-
kinoille kotitalouksien ja piente-
ollisuuden käyttöön tarkoitettu-
ja tuulivoimaloita, joiden siivet 
on valmistettu hyptoniitti-nimen 
saaneesta nanomateriaalista. 

Hyptoniitti on toisen lahtelaisen 
yrityksen, Amroy Europe Oy:n, 
kehittämä epoksihartsi. Hartsiin 
on lisätty hiilen nanoputkia, jotka 
tekevät materiaalista erittäin kes-
tävää. Hyptoniittia on aikaisem-
min käytetty mm. Peltosen mäki-
hyppysuksissa ja Monteral-yhtiön 
jääkiekkomailoissa. 

Kotka-aiheisessa tuoteperhees-
sä on kolme tuulivoimalaa: City-, 
Meri- ja Maakotka. 

Pienimpien voimaloiden siivet 
ovat reilun parin metrin pituiset, 
mutta valmistajan mukaan puolet 
kevyemmät kuin tavallisissa tuuli-
voimaloissa.

Pienin Citykotka tuottaa 2,5 
kW:n generaattorilla 4000–6000 
kWh sähköä vuodessa. Suurin 
Maakotka tuottaa vuodessa jopa 
25 000 kWh. Määrä riittää jo pien-
teollisuuden tarpeisiin.

Voimalat alkavat tuottaa säh-
köä, kun tuulennopeus on kaksi 
metriä sekunnissa. Nimellisteho 
saavutetaan 7–8 metrin puhuris-
sa. Voimaloiden korkeus vaihtelee 
asennuspaikan mukaan.

Kotitalouskäytössä voimalan 
tuottama energia voidaan hyö-

dyntää kolmella eri tavalla. 
Ensinnäkin voimalat voidaan 

kytkeä verkkovirran rinnalle. Sil-
loin aluksi käytetään kaikki tuuli-
voimalan tuottama sähkö, mutta 
tarvittaessa kulutusta täydenne-
tään valtakunnanverkosta.

Jos voimala tuottaa enemmän 
sähköä kuin talo kuluttaa, voi yli-
määräisellä sähköllä teoriassa tie-
nata rahaa.

Voimalan tuottama sähkö voi-
daan myös varastoida akkuun tai 
syöttää suoraan talon lämmitys-
järjestelmään.

St1-huoltamoille tuulivoimaa
Nanotekniikalla toteutetut voima-
lat ovat herättäneet runsaasti kiin-
nostusta.  

Eagle Oy on solminut laajan so-
pimuksen St1-huoltamoketjun 
kanssa. Huoltamoketjun tavoit-
teena on asentaa kaikille St1-ase-
mille Kotka-voimala, joka tuottaa 
ainakin osan aseman tarvitsemas-
ta sähköstä. Ensimmäiset voimalat 
ilmestyvät asemille jo tämän vuo-
den puolella.

Uudet voimalat on myös esitel-
ty tuulivoiman kannattajana tun-
netulle elinkeinoministeri Mau-
ri Pekkariselle. Pekkarinen ehdot-
ti lahtelaisyrityksille hakeutumis-
ta syöttötariffitoimikuntaan, joka 
linjaa valtakunnanverkkoon tuo-
tetun ylimääräisen sähkön hintaa. 

Nanokotka liitää 
markkinoille

Kotka-tuulivoimaloiden siivet on valmistettu hyptoniitti-nimisestä 
nanomateriaalista. Kevyiden siipien ansiosta generaattori alkaa tuot-
taa jo vienossa tuulessa.

ã
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Vähemmän väkeä, mutta 
enemmän ostajia

N
äyttelyiden suhteen järjestäjän ja näytteilleasettajan toiveet 
menevät ristiin. Järjestäjät toivovat väkeä tuutin täydeltä, ko-
neliikkeet vain ostavaa ammattiväkeä. Koneita ihmettelevis-
tä kaupunkilaisista ei ole kuin haittaa. Esittelijöitä nimittäin 

tympii tavattomasti, kun joku tulee kysymään, mitä mokomalla koneroh-
jolla mahdetaan tehdä. Ei sellainen ihminen mitään osta. 

Olin kahdessa näyttelyssä, joista kumpikin tuntui olevan maatalouteen 
koneita ja tarvikkeita myyvien liikkeiden mieleen. Ensimmäinen oli Sak-
sassa DLG:n peltopäivät, DLG Feldtage, jossa kävi kolmen päivän aikana 
20 000 henkeä. 
Kun näyttelyn järjestäjä oli teettänyt kyselyn näytteille asettajien tyyty-
väisyydestä, vastaukset olivat yllättävän hyviä. Vastaajista 97 % oli näyt-
telyyn tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. Prosentit ovat korkeampia kuin 
Agritechnicassa, missä käy yli 200 000 ihmistä ja sekin on suunnattu vain 
ammattiväelle.

Näyttelyssä käyneeltä on tapana kysyä, mitä uutta näit. Oikea tapa on 
kysyä, mitä uutta kuulit. DLG:n peltopäivillä kuulin Brüsselissä valmiste-
lun alla olevasta uudesta kasvinsuojeluaineita koskevasta lainsäädännös-
tä. Uhkakuva on se, että kasvinsuojeluaineista poistuu markkinoilta n. 
250 erilaista valmistetta. Pahiten suunnitelma lakaisee tuholaistorjuntaa, 
mutta myös rikkakasvi- ja tautitorjunta-aineita.
Kaikki johtuu siitä, että kasvinsuojeluaineilta on tähän saakka vaadittu, 
että niiden käyttö ei aiheuta terveydellisiä riskejä. Uusi tulkinta tulisi ole-
maan, että aineista ei saa olla minkäänlaista vaaraa. 
Jos uhkakuva toteutuu, viljasatojen on arvioitu laskevan 20 % ja peru-
nasatojen 30 %. Mikään ei kuitenkaan estä tuomasta EU:n alueelle elin-
tarvikkeita, joita on käsitelty EU:ssa mahdollisesti kielletyiksi tulevilla 
aineilla.
Lainsäädäntö on EU-parlamentin käsissä. Nyt kaivataan parlamentissa 
edustajia, jotka ovat syntyneet saappaat jalassa.
Tämä on esimerkki uutisesta, mitä en ehkä olisi kuullut, jos väkeä olisi ol-
lut näyttelyssä tungokseen asti enkä olisi päässyt keskustelemaan asian-
tuntijoiden kanssa.

Toinen näyttely oli Oripäässä järjestetty Okra. Se on 1 300 asukkaan pi-
täjässä olevan Lions Clubin järjestämä näyttely. Kävijöitä oli 46 000. Se 
on alle puolet siitä, mitä ProAgria odottaa Farmari-näyttelyyn. Koneita 
näyttelyyn tuoneet liikkeet olivat saaliiseen tyytyväisempiä kuin Farmari-
näyttelyyn osallistuvat tai aikaisemmin osallistuneet liikkeet ovat. 
Väkimäärä ei ratkaise vaan kävijöiden laatu.

Okra on hämmästyttävä saavutus. Takana ei ole suurta organisaatiota. 
Palkattua henkilöstöä on järjestäjällä yksi ihminen puolen vuoden ajan. 
Silti kaikki toimii.
Ja tulot, mitä Lions Club järjestäjänä saa, käytetään hyväntekeväisyyteen 
lähialueella ja tulot, mitä ulkopuoliset järjestöt näyttelyn hyväksi tehdys-
tä talkootyöstä saavat, jää pitäjään. Silti pääsylippujen ja tonttien hinnat 
ovat paljon alhaisemmat kuin Farmarissa.
Mutta on itsetuntokin pitäjässä korkealla, aiheesta kyllä. Pitäjäläisten 
mielestä Etelä-Suomessa ei tarvita kuin neljä itsenäistä kuntaa: Helsinki, 
Turku, Tampere ja Oripää.

Näyttelyalue on Okralla poikkeuksellisen hyvä. Se on lentokenttä, jossa 
pysäköinti on samalla alueella, korkeitaan sadan metrin päässä näyttely-
kentästä. Pohja kestää sateet, alue on hiekkakangasta.
Uhkakuva on vain se, että jos näyttely vielä paisuu, miten pienen pitäjän 
voimat riittävät sen toteuttamiseen. Nyt jo lasketaan joka kolmannen pi-
täjäläisen olevan töissä näyttelyn hyväksi.
Seuraava Okra on kahden vuoden päästä. Nyt kävin ensi kertaa, mutta en 
varmaankaan viimeistä.

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

Mallit MT26 ja MT31 on päivitetty 
III-sarjalaisiksi. Lavan painoa on 
saatu kevennettyä, kestävyydestä 
tinkimättä. Telien rakenne on uu-
sittu ja etu- ja taka-akseleilla on 
uudet hydraulikäyttöiset öljykylpy-
levyjarrut, aiemmin käytössä olivat 
kuivalevyjarrut. Pysäköintijarruna 
on kardaanilla sijaitseva levyjarru. 

MT26-III:n lavan koko on nyt 15 
kuutiota ja kantavuus 24,1 tonnia, 
joka on 0,6 tonnia aiempaa enem-
män. Vastaavasti MT31-III:n lava on 
18 kuutioinen ja kantavuus on 28,5 
t, jossa kasvua entiseen on 0,5 t.

Molemmissa malleissa on 9-lit-
raiset Scania DC9 -dieselmoottorit. 
Pienemmän mallin kohdalla tehoa 
on otettu ulos 228 ja suuremman 
255 kilowattia. Uudet Scaniat täyt-
tävät luonnollisesti Tier-III päästö-

määräykset.
Näiden kuusipyörävetoisten Mo-

xyjen vaihteistona on ZF 6WG 260 
Dash 4, jossa  automaattisesti kyt-
keytyviä vaihteita on kuusi eteen ja 
kolme taakse.

Lavan kippausnopeus on 11 se-
kuntia ja laskunopeus 10 sekuntia. 

Uudenmallinen ohjaamo on eris-
tetty rungosta entistä paremmilla 
kumityynyillä. Ilmastointi on te-
hokkaampi ja myös istuin on ilmas-
toitu. Melutaso ohjaamossa on nyt 
alle 74dB(A).

Tärinätason ilmoitetaan käsi-
hallintalaitteiden ja istuimen kautta 
johtuvan kuljettajalle korkeintaan 
0,5 m/s voimakkuudella, ISO stan-
dardin mukaan mitattuna. 

Suomessa Moxy-dumppereita 
maahantuo ja myy Rotator Oy. 

Moxylta uusia 
dumpperimalleja

Amerikkalainen dieselmoottori-
valmistaja Navistar vahvistaa pitkä-
aikaista yhteistyötään Valko-Venäjän 
maatalous-, maarakennus- ja teolli-
suuskoneiden moottoritoimittajana.

Se esitteli äskettäin uuden, laa-
jemman moottorimallistonsa kan-
sainvälisessä Belagro-näyttelyssä 
Minskissä. 

Tähän asti se on toimittanut pää-
asiassa 6-sylinterisiä moottoreita 
Belarus-traktoreihin ja Gomselmash-
leikkuupuimureihin. Navistarin ostet-
tua vuonna 2005 MWM Motores Die-
sel -tehtaan Brasiliasta sen valikoima 
kattaa teholuokat 37–254 kW.

EU:n Stage2-päästönormit täyt-
tävien moottoreiden ohella Navis-
tar esitteli uuden, Stage3-normien 
mukaisen MaxxForce-moottori-
sarjan. Sen myötä osapuolet uskovat 
valkovenäläisten konevalmistajien 
aseman paranemiseen Euroopan 
markkinoilla.

Navistarin tarkoituksena on 
integroida omat ja paikalliset 
moottorinvalmistusresurssit mah-
dollisimman tehokkaasti, jolloin 
paikallisesti valmistettujen, päästö-
normit täyttävien moottoreiden 
markkina-asema Euroopassa ja Aa-
siassa vahvistuisi.

Navistar-moottoreita 
Valko-Venäjälle

 Hankkija-Maatalous Oy on 
tehnyt Överums Bruk Ab:n kanssa 
Överum- ja Agrolux-aurojen sekä 
Howard-jyrsimien yksinmyynti-
sopimuksen.

Överums Bruk Ab on ruotsalai-
nen yli 350 vuotta vanha rauta-
tuotteiden valmistaja. 1900-lu-
vulla tehdas aloitti erikoistumisen 
maatalouskoneiden valmistajaksi 
ja ensimmäinen traktorivetoinen 
aura valmistettiin vuonna 1928. 
Överums Bruk Ab:n vahvuutena 
ovat erikoistuminen, pitkät perin-
teet raudan käsittelystä sekä vahva 
tuotekehitys. 

Kaikkien Agrolux-, Överum- ja 
Howard-tuotteiden kulutusosat ja 
varaosat kuuluvat jatkossa Agri-
marketin tuotevalikoimiin. 

Överums Bruk Ab:n tuotteet 
sekä Howardin kelajyrsimet ja 
vaakatasojyrsimet ovat esillä 
Kone-Forumissa lokakuussa 2008.

Överum- ja  
Agrolux-aurat 
Agrimarketin 
valikoimiin

Mallien T40140 ja T40170 rinnalle 
Bobcat on esitellyt uusiutuneen pie-
nemmän kurottajamallin T35120SL 
MP. Nostovoimat- ja korkeudet 
selviävät mallimerkinnöistä. Kaksi 
ensimmäistä numeroa tarkoittaa 
nostovoimaa ja kolme viimeis-
tä nostokorkeutta. Uuden mallin 
suurin nostovoima on 3,5 tonnia 
ja suurin nostokorkeus ulottuu 12 
metriin. Suurimmalla 8,2 metrin 
ulottuvuudella eteenpäin, nostoteho 
on 1,2 tonnia.

Tyyppimerkinnän lopussa oleva 
kirjainyhdistelmä MP tarkoittaa 
Man Platformia, eli kurottajaan 
voidaan kytkeä henkilönostokori, 
jota voidaan ohjata langattomalla 
kaukosäätimellä korista käsin. Ko-
neessa on turvajärjestelmä, jonka 
ansiosta ylikuormitustilannetta ei 
tule, vaikka puomistoa ja koria oh-
jataan kaukosäätimen avulla. 

Puomiston alhainen kiinnityskor-
keus koneen rungossa parantaa val-

mistajan mukaan myös kurottajan 
vakautta. Kuormaustyöskentelyssä 
kauhan liikerata on 146 astetta, jonka 
kerrotaan helpottavan kuorma-au-
toon lastaamista. Tilavuudeltaan 4,4 
litraisessa Perkins dieselissä on tehoa 
74,5 kilowattia. Koneen työpaino on 
vähän päälle kahdeksan tonnia.

Pienin liukuohjattu
Bobcat S70 korvaa aiemman pie-
nimmän 463 kuormainmallin. Uu-
tuuden leveys on 901 milliä, korkeus 
1814 ja pituus vakiokauhalla 2553 
milliä. Työpainoksi ilmoitetaan 1291 
kiloa. Bobcatilta kerrotaan S70:n so-
veltuvan erityisesti vuokrakäyttöön, 
purkutöihin, viherrakentamiseen ja 
maatalouteen.

Voimanlähteenä on Kubotan 16,8 
kilowattinen dieselmoottori, joka 
täyttää Tier IV päästömääräykset. Ai-
empaan nähden hiukkaspäästöt ovat 
50 prosenttia vähäisemmät. Valmista-
jan mukaan tehon suhde työpainoon 

on markkinoiden parhaimpia.
Moottorin uuden joustavan kiin-

nityksen ansiosta ohjaamoon joh-
tuu aiempaa vähemmän värinöitä. 
Turvallisuuteen on myös kiinnitetty 
huomiota. Mikään koneen hydrau-
linen järjestelmä ei toimi, jos kuljet-
taja ei istu ohjaamossa ja turvakaari 
ei ole alhaalla.

Aiempaan malliin nähden kau-
han ja aisojen liikenopeus on noin 
10 prosenttia suurempi. Hydraulii-
kan suurin tuotto on nyt 33,7 litraa 
minuutissa. Huippunopeus on 9,8 
kilometriä tunnissa.

Koneen huoltaminen on teh-
ty helpoksi kipattavan ohjaamon 
ansiosta. Saranoidun moottorin 
suojaluukun alta paljastuvat öljy-
tikku, polttoainesuodatin, akku ja 
jäähdytysnesteen paisuntasäiliö hy-
vin näkyville.

Työvälineitä S70:n pikakiinnityk-
seen löytyy Bobcatin valikoimasta 
35 erilaista.

Bobcat esitteli uusiutuneen 
kurottajan ja pikkukuormaimen

Kurottajamallia T35120SL:ää on myös uudistettu. Koneeseen voi-
daan kytkeä Bobcatin uusi henkilönostokori, jota voidaan ohjata lan-
gattomalla kaukosäätimellä korista käsin. Säästöä tulee, kun ei tarvit-
se olla kuljettajaa erikseen käyttämässä konetta.

Bobcatin pienin liukuohjattu kuormain on modernisoitu vastaa-
maan tämän päivän vaatimuksia. S70 korvaa vanhan mallin 463. Te-
hoa ja käyttömukavuutta on tullut entiseen nähden lisää.
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