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Biokaasusähkön syöttötariffeihin 
tuli useita muutoksia. Vanhojen ja 
uusien sähköteholtaan enintään 
150 kW:n laitosten tariffiin tuli yh-
den sentin korotus. NawaRo-bonus 
eli uusiutuvan biomassan käyttö 
syötteenä on nyt 7 snt/kWh, sentti 
lisää siihenkin.

Lisäksi ennen vuotta 2004 käyt-
töönotetut, sähköä ja lämpöä tuot-
tavat enintään 500 kW:n laitokset 
saavat 3 snt/kWh bonuksen.

Uutena tukimuotona on liete-
bonus, jota maksetaan 4 snt/kWh 
enintään 150 kW:n laitoksille ja 
1 sentti 150–500 kW:n laitoksille. 
Edellytyksenä on, että lietteen osuus 
syötteestä on vähintään 30 %.

Muita uusia tariffimuotoja ovat 
2 snt/kWh bonus maisemanhoidon 
jätteiden mädättämisestä biokaa-
suksi ja 1 snt/kWh bonus päästöjä 
vähentävän tekniikan käyttöön-
otosta.

Maastoon asennettavien au-
rinkopaneeleiden syöttötariffi on 

31,94 snt/kWh, katolle asennettavien 
43,01 snt/kWh (sähköteho enintään 
30 kW), 40,91 snt/kWh (30–100 kW), 
39,58 snt/kWh (100 kW–1 MW), 
33 snt/kWh (yli 1 MW).

Vuonna 2010 käyttöön otettavien, 
maastoon ja katolle sijoitettavien yli 
100 kW:n aurinkopaneelien tuotan-
totuki alenee 10 prosenttia, katolle 
sijoitettavien, enintään 100 kW:n te-
hoisten tuki pienenee 8 prosenttia. 
Vuodesta 2011 alkaen tariffi alenee 
9 prosenttia vuodessa.

Tuulisähkön alkuhyvitys maal-
le rakennettaville laitoksille on 
9,2 snt/kWh tammikuusta 2009 
alkaen. Se vähenee vuosittain 1 
prosenttiyksikön. Merelle sijoitetun 
tuulivoimalan tuki on 15 snt/kWh 
vuoden 2015 loppuun saakka.

Uutena tukimuotona on uu-
sille tuulivoimaloille maksettava 
0,5 snt/kWh:n bonus, jolla korva-
taan vähintään 10 vuotta käytössä 
ollutta laitekantaa.

Biosähkön syöttö-
tariffeihin muutoksia 
Saksassa
saksan Liittopäivät löi lukkoon uudistetun uusiu-
tuvan energian lain sisällön. se menee Liittoneu-
voston vahvistettavaksi.

John Deere ja Ilim 
Group merkittävään 
jatkosopimukseen

Toimitus käsittää sekä tavaralaji-
menetelmän että kokopuumene-
telmän metsäkoneita. Tavaralaji-
menetelmän koneet valmistetaan 
Deeren Joensuun tehtaalla ja koko-
puumenetelmän koneet Davenpor-
tin tehtaalla Yhdysvalloissa.

Ilim Groupin tuorein investoin-
ti on Venäjän metsäteollisuuden 
kannalta yksi merkittävimmistä. 
Yhtiön tavoitteena on alentaa hak-
kuiden ja puutavaran kuljetukseen 
liittyviä kustannuksia, samalla yhtiö 
investoi voimakkaasti hakkuiden 
tehokkuuden, työturvallisuuteen 
ja työskentelyolosuhteisiin paran-
tamiseen hankkimalla John Deere 
metsäkoneita. 

Ilim Group käyttää raaka-aineen 
sen omien paperi- ja pakkaustuot-
teiden valmistamiseen ensisijaisesti 
Venäjän markkinoille, lisäksi yhtiö 
valmistaa korkeatasoista sellua ja 
puutavaraa vientimarkkinoille.

“Olemme erittäin tyytyväisiä tuo-
reimmasta sopimuksesta Ilim Grou-
pin kanssa. John Deere on järjestel-
mällisesti kasvattanut panostuksiaan 
omaan huolto- ja asiakaspalveluver-

kostoonsa Venäjällä. Olemme ainoa 
metsäkonevalmistaja, joka pystyy 
tarjoamaan alan nykyaikaisimmat 
tavaralaji- ja kokopuumenetelmän 
metsäkoneet, joiden tuottavuutta 
pystytään seuraamaan erittäin tar-
kasti”, John Deere Forestryn myynti- 
ja markkinointijohtaja Arne Berg-
mann sanoo.

“Jatkosopimus on osoitus John 
Deeren ja Ilim Groupin vahvas-
ta ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä 
ja molempien yhtiöiden selvästä 
markkinajohtajuudesta Venäjän 
metsäteollisuudessa”, sanoo liike-
toiminnan kehittämisestä vastaava 
johtaja Timo Kyttälä.

Ilim Group on Venäjän suurin 
metsäteollisuusyhtiö. Sen strate-
giana on investoida metsäkonealan 
uusimpaan tekniikkaan, tienraken-
tamiseen ja puutavarakuljetukseen.

John Deere Forestry on ollut Venä-
jän markkinoilla jo yli 30 vuoden ajan. 
Venäjän Metsäkoneliiketoiminnan 
pääkonttori sijaitsee Pietarissa, lisäksi 
sillä on oma edustusto Habarovskissa 
ja yli 20 huolto- ja asiakaspalvelupis-
tettä eri puolilla Venäjää.

John Deere Forestry ja ilim Group ovat sopineet 
yhteensä 113 John Deere metsäkoneen toimit-
tamisesta ilim Groupin siperian ja Korjazhman 
alueelle vuoden 2008 aikana.

JCB vähentää 
väkeään
JCB:n loppuvuoden tilauskanta 
on alentunut edellisvuodesta vii-
denneksellä, minkä vuoksi raken-
nuskoneiden tuotantolaitoksilla 
Britanniassa on käynnistetty neu-
vottelut lomautuksista ja mahdol-
lisista irtisanomisista kustannusten 
sopeuttamiseksi tuotantovolyymin 
pienentymiseen.

Alustavien tietojen mukaan ta-
voitteena on 500 työpaikan vähen-
täminen tuotanto- ja toimistohen-
kilökunnasta.

Tilauskannan vähenemisen syynä 
on asuntomarkkinoiden luottokrii-

si. Asuin- ja teollisuusrakennusten 
aloitukset ovat vähentyneet. Raaka-
aineiden hintojen nousu on lisännyt 
tuotantokustannuksia. 

Maarakennuskonekaupan kasvu 
jatkuu erityisesti Venäjällä, Brasi-
liassa ja muilla uusilla markkina-
alueilla, ja myös maatalouskoneiden 
kysyntä on hyvä, mutta ne eivät 
korvaa maarakennuskoneiden ky-
synnän vähentymistä kehittyneissä 
teollisuusmaissa.

JCB odottaa maarakennuskonei-
den kysynnän kääntyvän nousuun 
vasta ensi vuoden lopulla.

LM Trac Hakon 
jälleenmyyntiin
Oy Hako Ground & Garden Ab on 
Oy Lai-Mu Ab:n valmistamien LM 
Trac-monitoimikoneiden uusi jäl-
leenmyyjä Suomessa. Niiden myyn-
ti- ja huoltovastuu siirtyi sille heinä-
kuun alusta.

”Tämä vahvistaa strategisen tär-
keästi jo nyt laajaa tuotevalikoi-
maamme. Tavoitteemme on pystyä 
tarjoamaan asiakkaittemme erityis-
tarpeisiin soveltuvaa tuotevalikoi-
maa”, Oy Hako Ground & Garden 
Ab:n toimitusjohtaja Risto Kulmala 
sanoo.

LM Tracia on saatavilla viitenä 
eri perusmallina ammattimaiseen 
käyttöön. Moottorin teho vaihtelee 
36–150 hevosvoiman välillä. Mallit 
voidaan varustaa eri tehtäviä varten, 
kuten esimerkiksi viheralueiden 
hoitoon, tienpitoon, kaivaustöihin 
ja lumen auraukseen. 

”Olemme tyytyväisiä Hakon 
kanssa solmittuun sopimukseen. 
Nykyiset asiakkaamme ovat jo hy-

vin tyytyväisiä koneeseen. Hako 
tuo mukanaan suuremman koko-
naisvastuun, joka takaa asiakkaille 
korkeimman mahdollisen palvelu-
tason”, Ari Lindholm, Oy Lai-Mu 
Ab:n toimitusjohtaja sanoo.

”Se on mahdollista Hakon laajan 
myynti- ja huoltoverkoston kautta, 
johon kuuluu auktorisoituja kor-
jaamoja, hyvin koulutettuja huollon 
ammattilaisia sekä lisälaitteiden ja 
varaosien nopea toimitus, Lindholm 
tiivistää.

Uusi kone-edustus merkitsee 
Hakolle täydellisempää tuotevali-
koimaa ja markkina-aseman vah-
vistumista yhtenä johtavista ulko-
käyttöön tarkoitettujen koneiden 
kokonaistoimittajista. 

Oy Hako Ground & Garden Ab 
Suomessa ja Hako Ground & Garden 
AS:n Norjassa ovat Hako Ground & 
Garden AB:n tytäryhtiöitä. Ne kuulu-
vat saksalaiseen Hako-Werke GmbH 
& Co -teollisuusryhmään. 

Fordson Club Finland ry järjestää 
Rauta ja Petrooli 2008 -tapahtu-
man Uudenmaan maatalousopis-
tolla Hyvinkäällä. Rauta ja Petroo-
li on kaikkien koneharrastajien 
yhteinen tapahtuma, sillä mukana 
on Fordson Clubin lisäksi myös 
muita merkkikerhoja. Nuffield 
-harrastajat  esiintyvät tänä vuon-
na ensimmäistä kertaa virallisesti 
rekisteröitynä merkkikerhona.

Näyttelyn teemaksi on tänä vuo-
na valittu John Deere. Traktorei-
den lisäksi paikalle odotetaan John 
Deere -työkoneita: puimureita, 
auroja sekä maamoottoreita.

Paikalle tulee kaiken kaikkiaan 
toistasataa traktoria, joista noin 40 

on Jontikoita. Traktoreiden lisäksi 
nähtävillä on vanhoja moottorisa-
hoja ja moottoripyöriä.

Traktoreiden ja työkoneiden 
toimintaa voi seurata näyttely-
kentän läheisyydessä olevalla työ-
näytösalueella. Traktorit siirtyvät 
työnäytöaluelle joen yli Porin Pri-
kaatin Satakunnan pioneeripatal-
joonan rakentamaa kalustosiltaa 
pitkin.

Kunnon yleisötapahtuman ta-
voin ohjelmaa on tarjolla koko 
perheelle. Heräteostosten teko 
onnistuu rompetorilla, tarjolla on 
myös talonpoikaistavaraa. Perheen 
pienimpiä ajelutetaan veteraa-
nitraktorilla.

Rauta ja Petrooli on 
elävän konehisto-
rian suurtapahtuma
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Maatilan hake-
lämmitysopas
on päivitetty
Yhdeksänkymmentäluvun lopul-
la ilmestynyt hakelämmityksen 
pienoisopas on päivitetty. Uuden 
Maatilan hakelämmitysoppaan 
kirjoittajia ovat metsäkeskusten 
energianeuvojat. Metsäkeskusten 
energianeuvojilla on takanaan yli 
kymmenen vuoden kokemus alasta.

Oppaassa on kolmisenkymmentä 
sivua. Se käsittelee pääosin hakeläm-
mitystä tekniikan ja turvallisuuden 
kannalta. Myös pilkkeiden käytöstä 
ja pellettilämmityksestä on oppaas-
sa lyhyet katsaukset. Oppaan sisältö 
etenee lämpökeskuksen suunnitte-
lun ja rakentamisen kautta energia-
puun hankintaan.

Opas tulee tarpeeseen. Öljyn hin-
ta on pienessä ajassa kaksinkertais-
tunut. Toista vuotta hakukiellossa 
ollut rahoitus maatilojen lämpökes-
kusten rakentajille on avautumassa 
tulevana syksynä.

Viljankuivaus kotimaisella ener-
gialla on suuren mielenkiinnon 
kohteena. Polttoöljyllä kuivauksen 
energiakustannus on helposti 10 - 
30 euroa viljatonnia kohti. Sopivissa 
kohteissa energiakustannuksesta 
voidaan leikata neljännes pois. 

Tästä syystä Kehittyvä Metsäener-
gia -hanke järjestää kahdellatoista 
eteläpohjalaisella tilalla avointen 
ovien päivän 26.8.2008. Kaikki tila-
kohteet käyttävät kotimaista ener-
giaa viljan kuivauksessa. Vierailu-
ajaksi on tilojen kanssa sovittu 8:00 
- 12:00.

Tarkempia tietoja teemapäivästä 
saa Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaan 
neuvojilta Juha Viirimäeltä (050 
3140464) ja Esa Koskiniemeltä (050 
3140461).

Ruotsi on ilmeisesti ainoana maa-
na maailmassa kyennyt yhdistä-
mään talouskasvun ja ilmasto-
päästöjen vähentämisen. Ruotsin 
bioenergiayhdistys Svebion ra-
portin mukaan bioenergian käyt-
tö, 116 TWh, lähes kaksinkertais-
tui vuodesta 1990 vuoteen 2006, 
vuodesta 1970 kasvu oli 75 TWh.

Jos Ruotsin energiankulutuksen 
kasvu olisi perustunut fossiilisten 
polttoaineiden käyttöön, sen pääs-
töt olisivat kasvaneet liki 21 pro-
senttia vuoden 1990 tasolta. Bio-
energian ansiosta päästöt alenivat 
8,7 prosenttia. Bioenergian lisäänty-
nyt käyttö onkin avaintekijä Ruot-
sin yltämisessä Kioto-tavoitteisiin.

Käännekohtia ovat olleet vuon-
na 1991 voimaan tullut hiilidiok-
sidivero ja erilaiset investointi-
tukiohjelmat, joilla on rohkaistu 
paikallisia investointeja päästöjä 
vähentäviin ja ympäristön kan-
nalta kestäviin hankkeisiin. Niitä 

ryhdyttiin tehostamaan 1980-lu-
vun alussa.

Muita tärkeitä päätöksiä ovat 
olleet sähköntuotantoa ohjaavat 
vihreät sertifikaatit vuodelta 2003 
ja biopolttoaineiden verovapaus.

Tukiohjelmien ansiota 
Svebion raportin mukaan muu-
toksen ”pääsyyllisiä” olivat juuri 
erilaiset tukiohjelmat. Ilman niitä 
bioenergian käyttö ei olisi kasva-
nut. Öljyn hinta laski voimakkaas-
ti sekä ensimmäisen (1973) että 
toisen (1979) öljykriisin jälkeen.

Pientalojen puulämmitys puo-
littui v. 1970-1975, teollisuu-
den bioenergian käyttö oli vuon-
na 1982 sama kuin vuonna 1970. 
Hiilen hinta pysyi alhaisena koko 
ajan. Svebion raportin mukaan 
samaan aikaan fossiilisen energi-
an käyttö kasvoi niissä Euroopan 
maissa, joissa mitään bioenergian 
edistämistoimia ei toteutettu.

Bioenergian merkitys kasvi-
huonekaasupäästöjen pienen-
täjänä on lisääntynyt koko ajan. 
1990-luvulla sen käyttö kasvoi 3 
TWh vuodessa, 2000-luvulla 4 
TWh. Sillä on ollut myönteisiä ta-
lousvaikutuksia: arvion mukaan 
jokainen uusi terawattitunti luo 
200-300 uutta työpaikkaa. 

Näin laskien 75 terawattitun-
nin kasvu on synnyttänyt 15000-
20000 pysyvää työpaikkaa sii-
hen liittyvine verotuloineen. Jos 
Ruotsi olisi tuonut 75 TWh fos-
siilista energiaa, kustannukset 
olisivat olleet 17-25 miljardia 
kruunua eli 1,8-2,7 miljardia eu-
roa (50 % hiiltä, 25 öljyä ja 25 % 
maakaasua).

Vähäpäästöiseksi lasketun 
ydinenergian osuus sähköntuo-
tannosta on pysynyt vuoden 1990 
tasolla. Samaan aikaan bioenergi-
an käyttö kasvoi 73 prosenttia.

(Artikkeli on tiivistelmä Svebi-
on Kjell Anderssonin kirjoituk-
sesta (Bioenergy 1/2008, s. 16-17). 
Käännös: Pertti Jalonen)

Talouskasvu ja 
päästöjen vähentäminen 
yhdistettävissä
Ruotsin ilmastopäästöt vähenivät vuosien 1990 ja 
2006 välisenä aikana 9 prosenttia. Bruttokansan-
tuote kasvoi 44 ja bioenergian käyttö 73 prosenttia.

Täydellinen Schumacher 
teräjärjestelmä – ”unohda turhat 
keskeytykset puinnin aikana”
• Sama teräjärjestelmä kaikille 

kasvilajikkeille
• Erinomainen leikkuu 
• Työnteko joustavampaa
• Ei jälkisäätöä
• Terän vaihtaminen helppoa
• Ohjainlevyt tukevat ja vakauttavat 

teräruotoa

”Korjaa Rapsi vaivattomasti”
• Kaksoisteräjärjestelmä jossa sileät terät
• Yläpäähän asennettu veto  
• Tärinätaso alhainen vedon aikana
• Tukeva rakenne mutta pieni paino
• Yleiskiinnike joka sopii useimpiin 

puimurimalleihin

Laonnostimet
Varastossamme laonnostimia 
useimpiin puimurimalleihin

Hinnat esim:
Sampo Hinta 18,-

New Holland  Hinta 18,-
Tuotenro 3600–260

Claas Lexion  Hinta  18,-
Tuotenro 3025–626299

Kaksoissormet
Meiltä löytyy kaksoissormet
useimmille puimurimalleille

New Holland Hinta 14,70
Tuotenro 3030–80379720

Claas Hinta 14,70
Tuotenro 3025–676235

Sampo Rosenlew Hinta 14,70
Tuotenro 3030–80379720

John Deere Hinta 14,70
Tuotenro 3045–Z11228

TERÄJÄRJESTELMÄ

UUTUUS!

MÖRTL – SIVUTERÄ

HINTA 1745,-
Tuotenro 3850–1005 Oikea

YLEISKIINNIKE

HINTA 377,-
Tuotenro 3850–1750

KAAPELISARJA

HINTA 98,-
Tuotenro 3850–1050

YLEISMALLI
LAONNOSTIN

HINTA 18,-
Tuotenro 3600–260

SILPPURIN
PYÖRIVÄT TERÄT

HINTA ALK. 4,-
Tuotenro 3605–0473

SCHUMACHER
LAONNOSTIN

HINTA 19,85
Tuotenro 3910–AS100

Meiltä löytyy myös laaja
valikoima täydellisiä teriä,
mm. seuraaviin puimurimal-
leihin:
Sampo, Claas, MF, New Hol-
land, John Deere, Deutz-
Fahr, Volvo.

Kaikki hinnat ovat verollisia
OVH-hintoja

TÄYDELLISET
ELEVAATTORIKETJUT

TÄYDELLISET
TERÄT

G R E N E

- ja olet hyvissä käsissä

Soita ja kysy lähintä varaosajälleenmyyjää!
Grene Oy, Mestarintie 2, 25700 KEMIÖ, puh 02–420 64 600
grene@grene.fi

Tuotenro 3073–R620041

www.grene.fi

995,-

Esim. Sampo Rosenlew 
4,2 m/55,5 terä/Schumacher

täyd. terä + sormet ja tarv. 

Esim. SR viljaelevaattoriketju
Tuotenro 3073–R602580K
Hinta 298,-

Puimureihin sopivat Varta akut
erikoisehdoin, esim. 95 Ah  119,-
Myös muita kokoja.

Elokuun alusta käyttöön otettu val-
takunnallinen yksityistieasioiden 
neuvontapuhelin auttaa kiperissä  
tiekysymyksissä.

Suomen tieyhdistyksen yllä-
pitämä neuvontapuhelin on ainut-
laatuinen koko maailmassa. 

Numerossa 0200 34520 vastataan 
arkisin kello 9–18. Puhelun hinta on 
0,92 €/min.

Kysymysten odotetaan käsittele-
vän ainakin lakiasioita, tien hallin-
nointia, yksiköimistä ja  kunnossa-
pitoa sekä tiekunnan ja -osakkaan 
oikeuksia ja velvollisuuksia.

Yksityistieasioille 
valtakunnallinen 
neuvontapuhelin

Massey Ferguson 5000-sarjan alapään mallit ovat saaneet uu-
det, kolmosvaiheen päästömääräykset täyttävät moottorit. Malleissa 
5435, 5445 ja 5455 on kaikissa 4,4-litrainen ahdettu ja ahtoilman jääh-
dytyksellä varustettu Perkins-moottori. Pienimmässä on kaksiventtii-
likansi ja mekaanisesti ohjattu jakajapumppu, kahdessa suurimmas-
sa on neliventtiilikansi ja yhteispaineruiskutus. Uusien mottoreiden 
nimellistehohaarukka on 66-77 kW (90-105 hv).
Vaihteiston ja hydrauliikan osalta asiat ovat kuten ennenkin sillä poik-
keuksella, et-
tä suurimassa 
mallin nostolait-
teessa on veto-
varsitunnustelu. 
Uutuuksissa on 
sama konepeit-
tomuoto kuin 
suuremmissakin 
MF-sarjoissa.

Lemken-au-
rat saa nyt meil-
läkin euroop-
palaiseen tyy-
liin sälesiivillä 
varustettuina. 
Sälesiipi toimii 
tavanomaista 
paremmin tart-
tuvilla maala-
jeilla. Säleen 
paksuus on yh-
tenäistä teräs-
siipeä paksum-
pi ja yksittäisiä 
säleitä voidaan 
uusia helposti 
kulumisen mu-
kaan. Siipimalli 
on murtava, jo-
ten viilu murus-
tuu sopivasti.

K-maatalouden viljelyoh-
jelmapäivä Hauholla

ã

ã

Petri Hietalan kuivuriuunin tilalle 
Nastolaan on rakenteilla käytettyyn 

merikonttiin asennettu 300 kW:n 
Biofire-lämpökeskus. Konttiin on 
lisätty akselisto ja vetoaisa.

Sen lämpö siirretään radiaattorin 
avulla kuivausilmaan.

"Polttoaineeksi tulee joko pelletti 
tai jätevilja", Biofiren Petri Heikkilä 
kertoi Lepaan näyttelyssä.

Kuivauskauden päätyttyä kontti 

siirretään vuokralle nastolalaisen 
Kaijansinkon kauppapuutarhan 
kasvihuoneen lämmittämiseen. Siel-
lä polttoaineeksi on valittu pelletti.

Laitteiston verollinen hinta radi-
aattoreineen on noin 70 000  euroa.

Asennustöineen ja -tarvikkeineen 
investoinnin kokonaishinta nousee 
noin 90 000 euroon.

Konttilämpökeskus
ensin kuivuriin,
sitten kasvi- 
huoneeseen



Mannheimissa nähdyistä John 
Deere -uutuuksista mainittavin 
on XUV 850 D-Gator-lavamaas-
turi, joka esiteltiin Pohjois-Ameri-
kassa viime vuoden keväällä. Toi-
nen Suomen markkinoille tuleva 
uutuuskone oli 7400 TerrainCut 
-karheikkoleikkuri.

Aikaisemmat HPX Gator-lava-
maasturit olivat leimallisesti työ-
koneita. Uuteen XUV-malliin 
Deeren insinöörit ovatkin lisän-
neet ripauksen vapaa-ajan käytön 
vaatimaa sporttisuutta, minkä us-
kotaan tuovan uutta asiakaskun-
taa.

Eipä moottoritehon ja nopeu-
den kasvamisesta tai pyörien eril-
lisjousituksen parantamista ajo-
ominaisuuksista liene pahemmin 
haittaa työkäytössäkään.

XUV:ssa on HPX:n tavoin 3-sy-
linterinen ja 850-kuutioinen Yan-
mar-dieselmoottori. Nykyversion 
tehoksi valmistaja ilmoittaa 18,3 
kW eli 25 hevosvoimaa, viitisen 
hevosvoimaa aiempaa enemmän. 

Kyseessä on bruttoteho, joten ”oi-
keassa” käytössä lukema jää alem-
maksi.

Moottorin teho siirtyy variaat-
torin kautta pyörille. Etuveto kyt-
ketään sähköisesti kojelaudan kei-
nukytkimellä. Samalla se aktivoi 
etutasauspyörästön automaatti-
sen luistonrajoituksen. Takatasa-
uspyörästössä on mekaaninen, kä-
sivivulla hallittava lukko.

Variaattorihihnaa on tiukennet-
tu sekä kiihtyvyyden parantami-
seksi että moottorijarrutuksen te-
hostamiseksi. Nopean alueen ajo-
nopeus on 0-50 km/h, hitaan alu-
een 0-24:ään. Etu- ja takapyörissä 
on hydraulitoimiset levyjarrut.

HPX:ssä oli McPherson-tyyppi-
nen erillisjousitus edessä ja jäykkä 
taka-akseli. XUV:ssa etujousitus 
on ennallaan, takapyörien erillis-
jousitus on toteutettu iskunvai-
mentimin ja niiden ympärillä ole-
vin kierrejousin. Joustovara on 
kasvanut 75 millistä 170:ään. 

Pyörissä on nyt 12-tuumaiset 
vanteet entisten 8-tuumaisten ti-
lalla. Kun rengaskokoakin on hiu-
kan kasvatettu, niin maavara on 
suurentunut 153:sta 270 milliin. 
Luonnollisesti vanne- ja pyöräko-
ko ovat myös ulkonäköseikkoja.

Ohjaamoa ympäröi ROPS-tur-
vakaari. Lasit ja lämmityslaitteella 
varustettu ohjaamo ovat lisävarus-
teita. Lavalle saa enimmillään noin 
450 kilon kuorman. T1-traktorik-
si rekisteröitävän ajoneuvon oma-
paino säiliöt täynnä on 695 kiloa.

XUV 850 D:n hinta asettunee 
noin 15000 euroon.

Ajoleikkurin työleveys 
vaihtuu vauhdissa
John Deere 7400 TerrainCut -vaa-
katasoleikkuri on tarkoitettu golf-
kenttien karheikkojen siistimi-
seen. Kuppimaisia teräyksiköitä 
on kolme: kaksi edessä ja yksi ko-
neen alla keskellä. 

Etuyksiköiden sivusiirron ansi-
osta työleveyksiä on kaksi, 173 ja 

188 senttiä. Kapeampaa voi käyt-
tää kumpuilevassa ja vaativas-
sa maastossa, leveämpää tasaisel-
la. Karheikoiden ja bunkkereiden 
reunusten niittoon saadaan lisää 
tarkkuutta käyttämällä hyväksi 
etuleikkureiden sivusiirtoa.

Leikkuukorkeuden säätöalue on 
2,5–10 senttiä 0,6 sentin portain. 
Korkeudensäätöön ei tarvita työ-
kaluja: kannatinpyörien ja takate-
lan päästä irrotetaan rengassokka 
ja painoholkki, ja tappiin lisätään 
tai siitä poistetaan säätörengas.

Leikkurin hallintalaitteet on 

keskitetty oikeanpuoleisen kyy-
närnojan läheisyyteen. Ajo- ja jar-
rupolkimia käytetään oikealla ja-
lalla.

Ajoleikkurissa on kolme vetävää 
pyörää. Jos jokin vetävistä pyöristä 
luistaa, ajopumppu siirtää enem-
män öljyä pitäville pyörille. Pai-
neöljy terille tulee erilliseltä ham-
maspyöräpumpulta. Leikkuuno-
peus on 0-10 km/h, siirtonopeus 
0–14.

Moottorina on kolmisylinteri-
nen, 1,5-litrainen 26,9 kW:n diesel-
Yanmar. Koneen paino terät ylhääl-

Neckar-joen rannan ja Mannheimin Luisenpar-
kin kuivuuden kurittamat nurmikentät joutuivat 
tehostettuun käsittelyyn myyjien koulutuksessa 
ja lehdistöesittelyssä.

   Pertti Jalonen

Uusissa Gatoreissa on erillisjousitetut pyörät ja sähköisesti kytkettä-
vä neliveto. Ajo-ominaisuuksien parantamisella ja sähäkämmällä moot-
torilla havitellaan uusia asiakkaita mönkkäreiden omistajien joukosta.

TerrainCut 7400:n leikkuuleveyttä voidaan vaihtaa ajon aikana. 
Molemmissa etuleikkuriyksiköissä on sivusiirtomahdollisuus.

Deereltä uusia ympäristökoneita

ã

ã
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Konekentän laidalta

V
ihreän sähkön tuotantoavaimena pidetään syöttötariffia. Esi-
merkki haetaan Saksasta. Syöttötariffin ansiosta sähköä tuot-
tavia biokaasulaitoksia on maahan saatu syntymään jo kohta 
4 000, tuulivoimaloita yli 20 000 ja aurinkopaneeleita tuhan-

sille katoille.
Hyvällä asialla on kääntöpuolensa: vihreän sähkön tuottajahinta on aivan 
omalla tasollaan verrattuna perinteisin menetelmin tuotettuun sähköön.

Syöttötariffi tarkoittaa sitä, että sähköyhtiöille on annettu lakisääteinen 
velvoite ostaa kaikki vihreä sähkö ja maksaa siitä tuottajalle tariffin mu-
kainen hinta. Biokaasusähköstä maksetaan Saksassa 17 c/kWh, tuulivoi-
masähköstä 9–10 c/kWh ja aurinkosähköstä 49 c/kWh.
Tuota hintaa on verrattava siihen, mitä me nyt joudumme energiasta 
maksamaan ja se on 5,5–6 c/kWh alv 0 %.

Suomessa on puhuttu vain syöttötariffista, mutta ei sen hinnasta. Ole-
tan, että Saksassa syöttötariffin hinta on määritelty niin, että hinnasta on 
löysät vedetty pois ja että se vastaa vihreän sähkön todellisia tuotantokus-
tannuksia. Kustannukset Suomessa eivät voi paljon poiketa niistä.
Kuka tuon vihreän sähkön ja perinteisen sähkön hintaerotuksen on val-
mis maksamaan.

Saksassa sähköyhtiöt laskevat vihreän sähkön ja perinteisen sähkön 
tuotantokustannusten keskihintaa. Panevat väliin omat kulunsa ja veloit-
tavat sen kuluttajilta ja se on selvästi enemmän, mitä me joudumme nyt 
sähköstä maksamaan. Sitä mukaa kun vihreän sähkön osuus kasvaa, säh-
kön hinta nousee. Siitä on tehty nousuautomaatti.
Kun Suomessa toivotaan syöttötariffia, tämä on asian kääntöpuoli.

Viljelijälle vihreä sähkö antaa uusia elinmahdollisuuksia. Se on asian 
toinen puoli. Saksassa bioenergiatuotannossa on jo yli 10 % peltoalas-
ta, siitä osa bioetanolin ja biodieselin raaka-ainetta varten ja toinen osa 
maissia biokaasulaitoksia varten.
Tariffi antaa sähkölle tuottajahintatakuun 20 vuodeksi. Sen varaan on 
helppo suunnitella investoinnit ja helppo saada pankit rahoittajiksi. 
Jos syöttötariffi nostaakin sähkön hintaa, viljelijä on yksi hyötyjistä.
Erikoista on se, että vihreän sähkön tuottajan ei kannata käyttää tuotta-
maansa sähköä itse. Se kannattaa myydä tariffin mukaisella hinnalla ja 
ostaa verkosta tilalla tarvittava sähkö halvemmalla.

Suomessa on metsäteollisuudella suuri merkitys. Saksassa asukasluku 
on Suomeen verrattuna 16-kertainen, mutta metsien hakkuut 2/3 Suo-
men hakkuista.
Metsäteollisuus tarvitsee paljon ja halpaa sähköä ja siten sähkön hinta on 
meille tärkeämpää kuin Saksassa.
Vanha sanonta on, että tuulimylly ei paperikonetta pyöritä.

Energiatuotanto, on se sitten liikennepolttoaineita tai sähköä, vie osan 
peltoalasta. Samaan aikaan elintarvikkeiden kysyntä kasvaa. Sen on ar-
vioitu kaksinkertaistuvan seuraavan 25 vuoden aikana. Tuon ajanjakson 
pituuden havainnollistaa paremmin, kun ajattelee, että se on jakso, joka 
on alkanut 1983 ja päättyy tänään. Se ei ole pitkä aika noin suurelle muu-
tokselle.

Maailmassa on peltoreservejä. Niitä on vanhoissa Neuvostoliiton mais-
sa, on Etelä- ja Keski-Amerikassa. Yksi arvio on, että maailman peltoala 
voisi lisääntyä seuraavan 10 vuoden aikana 88 milj. ha. Se on kuitenkin 
paljon vähemmän, mitä väestö tarvitsee ruokaa lisää.
Keskustelu peltojen käytöstä energian ja varsinkin sähkön tuottamiseen 
tulee vielä kovenemaan. Sähköä kun voidaan tuottaa muullakin kuin pel-
toenergialla.
Syöttötariffia on mietittävä monesta näkökulmasta.

Syöttötariffia katsottava 
monelta suunnalta
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Luokka / Sijoitus Traktori Kuljettaja
Modified Mini 950 kg  / 1 Crazy Max Nisonen Martti

2 Stormy 
Lightning V

Kotilainen Tommi

3 Mad Max Nisonen Markku
Modified 2500 kg / 1 Helmi-Orvokki Äyräväinen Tero

2 Bad Boy Ojala Jukka / Ville
3 MacGyver Eko 

T4
Haapalainen Reijo

Modified 3500 kg / 1 Liugong Autio Pasi
2 Helmi-Orvokki Äyräväinen Tero
3 Bad Boy Ojala Jussi / Ville / 

Jukka
Pro Stock 3500 kg / 1 Caesar Herlevi Matti

2 Doris Hyyppä Antti
3 Sigma Power Herlevi Pekka

Super Farmi 3000 kg / 1 Bison Hämäläinen Pertti
2 Big Brother Naaranoja Timo
3 Pommi-Paavo Poikselkä Mikko

Super Farmi 3500 kg / 1 Valtra S Pitkämäki Ville
2 Midnight Oil Karlsson Tommy / 

Skoglund Jonas 
3 Koljatti Laitamäki Jukka

Kuorma-autot 6500 kg / 1 Jyry-Sisu Äyräväinen Tero

2 Scania 112 Ouramo Heikki
3 Red Star Power Falck Mika / 

Peiponen Rami
Farmi 2500 kg / 1 Nuffield 4 Kallinen Vesa / 

Lasse
2 Ford 5095 Andergård Simo
3 Fordson Major Haapala Lasse

Farmi 3500 kg / 1 Ursus 1201 Rintala Markus
2 MF 699 Laine Timo
3 Fiat 1000 Vainionpää Juha

Farmi 6000 kg / 1 Volvo BM 2654 Peräaho Jouko
2 Deutz Fahr 165 Suvanto Teemu
3 IH 955 Mannila Ossi

Farmi 8500 kg / 1 John Deere 7710 Peräaho Leo
2 Valtra S 260 Tiainen Mikko / 

Toni Silen
3 Deutz Fahr 165 Suvanto Teemu

Pullingin SM-sarja 
päätökseen
SM-sarjan viimeinen osakilpailu 
ajettiin 9.8. Nurmeksessa. Useam-
man luokan voittaja ratkesi vasta 
viimeisessä kisassa, joten jännitystä 
riitti loppuun saakka.

Kausi jäi tänä vuonna hieman 
tyngäksi Turun kisan peruuntumi-
sen takia. Myöskään Haapajärvellä 
ei ajettu isoja sarjoja jarruvaunun 

rikkouduttua. Muissakin kisois-
sa sää oli melko kylmä ja sateinen, 
mutta yleisöä oli kuitenkin paikalla 
kohtalaisesti.

Oheisessa taulukossa sarjojen 
mitalistit. Täydelliset tulostaulukot 
löytyvät FTPA:n kotisivuilta osoit-
teesta http://www.tractorpulling.fi/


