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Hydrauliikkatesteri 
USB-liittimeen
Webster Instrument on kehittänyt ajoneuvojen 
hydraulijärjestelmien testaamiseen ja diagnosti-
sointiin pienikokoisen tiedonkeruuyksikön, joka 
voidaan liittää tietokoneen usb-liittimeen.

Yksikkö voidaan asentaa myös kiin-
teästi hydrauliikan testipenkkeihin. 
Tietokoneeseen liitettyyn HPM540-
testeriin voidaan kytkeä samanaikai-
sesti neljä mittausanturia, joilla tark-
kaillaan virtausta, painetta, lämpöti-
laa, nopeutta ja analogisia syötteitä. 

Yksikkö tallentaa 2000 mittaus-
ta sekunnissa. Sen näytteenottoväli 
on 0,25 millisekuntia. Se tunnistaa 
automaattisesti siihen kytkettävän 
anturin. 

Anturit ja virtausmittari kuuluvat 
laitteen vakiovarusteisiin. Ulkoinen 
signaaliyksikkö on lisävarusteena. 
Siihen voi liittää muita antureita se-
kä tasavirran voimakkuuden ja jän-
nitteenmittauksen.

Laitteen mukana toimitetaan 
Windows-yhteensopiva HPM-
Comm-analyysiohjelma, usb-kaa-
peli ja akkulaturi.
(www.websterinstr.com)

JCB leikkaa rajusti 
tuotantoaan
Brittiläinen maarakennuskonevalmistaja JCB jat-
kaa tuotantonsa sopeuttamista markkinoiden 
supistumiseen

JCB leikkaa Britannian tehtaiden 
tuotantoa kolmanneksella vuoden 
kahden viimeisen kuukauden ai-
kana ja pitää valmistuksen samalla 
tasolla ainakin vuoden 2009 ensim-
mäisen neljänneksen ajan. 

Syynä on tilauskannan romahta-
minen. Erityisesti siihen vaikuttaa 
Venäjän, IVY-maiden sekä Keski- ja 
Itä-Euroopan maiden markkinoi-

den nopea hiljeneminen.
Päätös merkitsee 398 työntekijän 

vähennystarvetta. Tiedotteesta ei il-
mene, tarkoittaako se lomautuksia 
vai irtisanomisia.

JCB ilmoitti kuukausi sitten vä-
hentävänsä 510 työntekijää, mutta 
irtisanottujen määrä aleni 332:een, 
kun tuotannossa siirryttiin lyhen-
nettyyn työviikkoon.

Riikka Peltolasta 
vuoden Nuori 
maaseutuyrittäjä
Lehmuston tilaa Mäntsälän Jokelan seudulla pi-
tävä Riikka Peltola on valittu vuoden 2008 
Nuoreksi maaseutuyrittäjäksi.

Lehmuston tila edustaa modernia 
maatalousyrittäjyyttä parhaimmil-
laan. Tila on ollut Riikka Peltolan 
suvun hallussa vuodesta 1918 läh-
tien. Sukupolvenvaihdos tehtiin 
vuonna 2002. Työssään Peltolalla on 
apuna puolisonsa Mika Peltonen, 
joka tuo tilalle tietotaitonsa tutkijan 
ammatista.

Laatumaitoa tuottavalla lypsy-
karjatilalla on tällä hetkellä  lypsäviä 
lehmiä 60 ja nuorta karjaa 50. Tila 
panostaa erityisesti eläinten – ja hen-
kilökunnan – hyvinvointiin. Myös 
lehmien käyttöominaisuuksien ja-
lostaminen kiinnostaa nuorta maa-
seutuyrittäjää. Lehmuston tilalla ar-
vostetaan eläinten ikää ja kestävyyttä 
- tilalla onkin parhaimmillaan lyp-
säviä lehmiä jopa neljässä sukupol-
vessa. Lehmuston tilan toiminnois-
sa ja kehittämisessä on tietoteknii-
kan hyödyntäminen huippuluokkaa 
niin jalostuksessa, ruokinnassa kuin 
talouden ylläpidossa. 

”Tila on panostanut ympäris-
töön ja eläinten elinympäristöön 
ja saanut näin tuotettua laatumai-
toa ja laatueläimiä, Nuori maaseu-
tuyrittäjä –raadin puheenjohtaja”, 
toimitusjohtaja Erkki Moisander 
Lähivakuutuksesta summaa raadin 
päätöksiä.

Raati kiittelee myös Peltolan rea-
listisia tulevaisuudenodotuksia ja 
–suunnitelmia sekä talouden että 

jatkuvuuden kannalta. Lehmuston 
tila ei ole lähtenyt suuriin laajene-
misiin, vaan on keskittynyt laadun 
tuottamiseen nykytekniikan kei-
noin. 

Raati jakoi myös kunniamainin-
nan Pohjois-Karjalan Polvijärvel-
lä toimivalle MaHeVi Oy:lle. Yritys 
valmistaa kuivatuotteita marjoista, 
hedelmistä ja vihanneksista. MaHe-
Vi Oy:n marjakuivaamo on Euroo-
pan suurin. Perusteluissa korostui 
yrityksen innovatiivisuus.

Vuoden nuori maaseutuyrittäjä 
-kilpailu on Suomen Nuorkaup-
pakamarit ry:n järjestämä kilpai-
luohjelma, joka toteutettiin nyt 
11:nnen kerran. Kilpailun suoje-
lijana oli eduskunnan puhemies 
Sauli Niinistö. 

Kilpailun tavoitteena on rohkaista 
maaseudulla toimivia yrittäjiä koh-
taamaan tulevaisuuden haasteita se-
kä herättää ihmisten mielenkiintoa 
maaseutua ja maaseutuyrittäjyyttä 
kohtaan. 

Kilpailulla halutaan korostaa 
nuorten alle 40-vuotiaiden maaseu-
tuyrittäjien työpanosta sekä kannus-
taa heitä kehittämään toimintaansa.

Vuoden nuori maaseutuyrittä-
jä -kilpailu järjestettiin yhdessä 
seuraavien yhteistyökumppanei-
den kanssa: Lähivakuutus, Farmit 
Website, Yara Suomi, Valtra, Valio 
ja MTK.

Vuoden Maatila Siilinjärveltä
Vuoden Maatila 2008 -kilpailussa valittiin 
voittajaksi Vehviläisen sipulitila Siilinjärveltä. että yrityksiä. Suurin osa on kan-

ta-asiakkaita. 
Yrityksellä on kannattavaa kasvua 

tavoittelevat tulevaisuuden suunni-
telmat. Tehokkaiden seurantamene-
telmien kautta kehittämiskohteiden 
tunnistaminen on nopeaa. 

Majoituspalveluissa on erittäin 
hyvä käyttöaste, mikä mahdollistaa 
myös pysyvän henkilöstön ympäri 
vuoden. Henkilöstön osaamisen ke-

hittäminen on järjestelmällistä.
Riitta ja Jyrki Halttusen Taulun 

Kartano on Saarelan Perhekoti Oy:n 
sivutoimiala. Liikeideana on karta-
nomatkailuun profiloituminen ja 
selkeä erottautuminen muista mat-
kailupalveluyrityksistä. 

Yrityksessä on tehokasta liikeide-
aa toteuttava palvelukehitys sekä hy-
vät markkinoiden ja kulutustrendi-
en seurantamenettelyt.

Lapaton tila Savitaipaleelta, Leh-
monkärki Asikkalasta ja Taulun 
Kartano Toivakasta saivat kunnia-
maininnan. 

Palkittujen yritysten kilpailuky-
kyisyys on keskimäärin parempi 
kuin koskaan ennen kilpailun his-
toriassa. Kaikille nyt palkituille yri-
tyksille on ominaista, että tulevai-
suuden visiot ovat vahvat ja stra-
tegiset valinnat johtavat visioiden 
toteutumiseen. Lyhyen tähtäimen 
tavoitteet asetetaan täsmällisesti ja 
tuloksia seurataan ja analysoidaan 
aktiivisesti.

”Tänä vuonna osallistujissa oli 
useitakin hyviä yrityksiä. Palkittu-
jen lisäksi kilpailussa oli kolme yri-
tystä, joiden kaikkien strategiavalin-
nat olivat rohkeita ja innovatiivisia. 
Näistä on odotettavissa uusia maa-
tilayritysten menestystarinoita jo lä-
hitulevaisuudessa”,  ProAgria Maa-
seutukeskusten Liiton laatujohtaja 
Pirjo Jokipii kuvasi osallistujia.

Airi ja Pekka Vehviläisen tilalla 
viljellään ja jatkojalostetaan sipu-
lia. Tila on kasvanut 20 vuodessa 10 
hehtaarista tilasta niin, että se tuot-
taa tällä hetkellä neljänneksen Suo-
men sipulista. Tila on onnistunut 
kasvamaan kestävästi ja kannatta-
vasti määrätietoisella johtamisella. 
Liikevaihto on kasvanut noin nelin-
kertaiseksi viimeisen viiden vuoden 

aikana.
Satotasot ovat huippuluokkaa ja 

käsittelyprosessit kustannustehok-
kaita. Koko sipuli hyödynnetään: 
kuorista tehdään pellettejä, joita 
polttamalla saadaan energiaa. Ra-
kennukset ja ympäristö ovat erit-
täin siistit. Työvoiman hankinta on 
ennakkoluulotonta; työntekijöitä 
rekrytoidaan Viron lisäksi Intiasta 
ja Thaimaasta

Savitaipalelaisen Nina ja Vesa La-
paton maitotilan johtamista kuvaa 
parhaiten yrittäjämäisyys. Tuotan-
non laajentamissuunnitelmat täh-
täävät pitkälle tulevaisuuteen. 

Tilalla keskitytään ydinliiketoi-
mintaan ja sen tehokkuuden kehit-
tämiseen. Pitkäaikaisia ja tulokselli-
sia yhteistyökumppaneita vaalitaan. 
Yhteistyön kehittäminen mahdol-
listaa laajentamissuunnitelmien to-
teuttamisen. 

Prosessit, työtehtävät ja vastuut 
ovat hyvin suunnitellut, mikä mah-
dollistaa työssä viihtymisen ja jaksa-
misen.

Marjo ja Ari Yrjölän Lehmon-
kärki on kasvanut maitotilasta mat-
kailuyrityksesi vuodesta 1967 läh-
tien. Nyt pääpaino on matkailussa, 
toisena toimialana on kasvinviljely. 
Asiakkaina on sekä yksityisiä hen-
kilöitä

Tamtronin puhelinhuoltopal-
velun väkeä ja vakaajia vakaus-
kaluston edessä. Puhelinhuolto-
palvelun numero on 03-31435030 
(normaali numero, ei lisämaksua).

Euroopan maarakennuskoneval-
mistajien yhdistyksen (CECE, Com-
mittee for European Construction 
Equipment) Britanniassa pidetyn 
sääntömääräisen kongressin pää-
aiheena oli maarakennuskonemyyn-
nin maailmanlaajuinen rapautumi-
nen. Paikalla oli 250 valmistajan 
edustus 16 Euroopan maasta.

Kongressin arvion mukaan ky-
syntä jatkuu lähivuodet heikkona 
rakennustoiminnan hiljenemisen 
ja uusien kohteiden sekä koneinves-
tointien rahoitusongelmien vuoksi. 
Tehtaiden saamat tilaukset ovat vä-
hentyneet viime kuukausien aikana 
radikaalisti. Yksin Länsi-Euroopan 
syyskuun maarakennuskonemyynti 
jäi vuodentakaisesta 45 prosenttia.

Maarakennusala arvioi toimin-
tansa tuovan 31 miljardia euroa 
EU-maiden kansantalouksiin ja alan 
työllistävän 140 000 työntekijää. Tä-
män vuoksi CECE katsoo, että EU:n 
olisi ryhdyttävä kiireellisiin toimiin 
valmistajien ja heidän asiakkaidensa 
etujen turvaamiseksi.

Järjestö esittää EU-komissiolle 
nelikohtaista toimenpideohjelmaa 

toteutettavaksi välittömästi.
Ensiksi se vetoaa eurooppalai-

siin instituutioihin, jotta ne suos-
tuisivat joustamaan 50 prosenttia 
moottoreiden seuraavan vaiheen 
päästömääräyksistä, jolloin valmis-
tajien muutoskustannukset pysyisi-
vät kohtuullisina ja ympäristövaiku-
tukset jäisivät minimaaliseksi.

Toisena kohtana CECE pyytää 
komissiota vahvistamaan alan teol-
lisuudelle mahdollisuuden saada sa-
mantyyppisiä halpakorkoisia laino-
ja, joita on kaavailtu autoteollisuu-
delle. Yhdistyksen mukaan 1,5 mil-
jardia euroa kolmen vuoden ajaksi 
helpottaisi tuotekehitysprojektien 
rahoittamista.

Toimintasuunnitelman kolman-
nessa kohdassa yhdistys pyytää tu-
kea yleiseurooppalaiselle aloitteel-
le, jonka mukaan EU-markkinoilla 
voitaisiin myydä vain sellaisia maa-
rakennuskoneita, jotka täyttävät 
EU-direktiivien vaatimukset. EU-
komissiolta toivotaan tähän yhte-
näistä toimintaohjetta, jota jäsen-
maat voisivat noudattaa markkina-
valvonnassaan.

Lopuksi se haluaa toimia yhdes-
sä kaikkien EU-instituutioiden, jä-
senmaiden hallitusten ja eturyhmi-
en kanssa korostaakseen julkisten 

rakennus- ja infrastruktuurihank-
keiden tärkeyttä. Niiden toteutta-
minen elvyttäisi taloutta, loisi uusia 
työpaikkoja ja säilyttäisi entisiä.

Maarakennuskoneiden myynti ja kysyntä ovat 
heikenneet nopeasti ja jyrkästi syksyn aikana. 
Konevalmistajat esittävät nelikohtaista toiminta-
ohjelmaa EU-komissiolle alan työpaikkojen pe-
lastamiseksi.

Maarakennuskonevalmistajat peräävät EU:lta 
toimia työpaikkojen turvaamiseksi

ã

Tamtron aloitti 
puhelinhuoltopalvelun
Tamperelainen Tamtron aloitti 
3.11.2008 asiakkaiden puhelinhuol-
totuen klo 6.00 - 22.00 maanantaista 
perjantaihin. Palvelu aloitettiin juu-
ri nyt, jotta suurin hyöty saavute-
taan silloin, kun sesonki on kiireim-
millään.  

 Palvelu koskee kaikkia Tamtron 
vaa’an omistajia riippumatta siitä 
miten ja milloin vaaka on hankittu. 
Puhelinhuoltopalvelun suora nu-
mero on 03-31435030 (normaali 
numero, ei maksullinen).

Puhelintukipalvelu neuvoo vika-
tilanteissa, käytössä, ottaa vastaan 
huolto-, varaosa-, punnituskortti- ja 
vakaustilaukset. Puheluun vastaavat 
samat ammattimiehet, jotka asen-
tavatkin Tamtron vaa’at.  Palvelusta 
saa vaivattomasti apua aikaisesta aa-
musta iltamyöhään.  

Vakaus vertailuvaaka-autolla 
 Toisena uutena palveluna Tamt-

ron suorittaa vakauksia vertailu-
vaaka-auton avulla. Järjestely pe-
rustuu koukkulavakuorma-autoon 
asennettuun tarkkaan vaakaan, 
johon pyöräkuormaajalla kuor-
mataan samoja materiaaleja kuin 
kuormaajalla normaalistikin las-
tataan. Autoon asennettu vaaka on 
10 kg tarkkuudella ja siten tark-
ka käytettäväksi pyöräkuormaaja-
vaakojen vakaukseen. Pyöräkuor-
maajan kauhaan otetaan tavaraa, 
punnitaan pyöräkuormaajavaa’alla 
ja merkitään lukema muistiin. Tä-
män jälkeen kauha tyhjennetään 
auton lavalle josta saadaan hyvin 
tarkka punnitustulos. Vertaamal-
la näitä tuloksia voidaan varmis-
tua pyöräkuormaajavaa’an tark-
kuudesta. Menetelmä toistetaan 
erikokoisilla kuormilla, jotta koko 
pyöräkuormaajavaa’an punnitus-
alue saadaan tarkastettua. 

Sama menettely sopii myös vaa’an 
virittämiseen ennen vakausta.
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Aktiivi ATK-ohjelmat

DATATECH OY

Puh. 044 - 550 1431

www.datatech.fi

* Laskutus 110 € + alv 22%

* Palkanlaskenta 110 € + alv 22%

* Kirjanpito 275 € + alv 22%

* Peltoviljely 190 € + alv 22%

* Karttaohjelma 95 € + alv 22%

- Lohkokirjanpito, viljelysuunnitelma, 102B-lomaketulostus,
ravinnetaseraportit, kalkitussuunnitelma ym.

- Uusien ympäristötukiehtojen mukaiset laskelmat
lannoiteoptimointi,

Vuoden 2008 uutuusversiot !!!

Myynti: Valmistaja:

- Uusi yhdenkertainen tositteiden kirjausmenetelmä
- Automaattinen alv-laskenta, myös korjauseristä
- Välitilinpäätös, tuloksen suunnittelu, veronlaskenta
- Verolomaketulosteet, myös sähköiset lomakkeet
- Mahdollisuus myös kahdenkertaiseen kirjanpitoon,

esim. Oy, Ky, Osk, toiminimi, tiekunta, yhdistys

Talvitiepäivät Liugongilla

Liugong-maasiirtokoneiden maa-
hantuoja HL-Vihannes Oy järjesti 
18.11. Tuusulassa Talvikonepäivät, 
jossa esiteltiin Liugong-koneiden 
lisäksi myös yhteistyökumppanei-
den toimesta koneiden lisälaitteita 
ja muutakin kalustoa. 

TR-Varaosat Oy oli tuonut pai-
kalle uudet Zetor-traktorit. Pie-
nempiä pyöräkuormaimia paikalla 
edusti saksalainen Schäffer, jonka 
maahantuojana toimii Konefarmi 
Oy. Koneiden lisälaitteista paikalla 
olivat Jykevä-takalanat, joita valmis-
taa Metallipaja Heikki Alakortes Ky 

ja Lametalin Stark-aurat.
Raskaan kaluston puolella Vuo-

la Trucks Oy:n maahantuomia Daf-
kuorma-autoja oli paikalla puutava-
ran - ja rahdin kuljetusvarusteisena. 
Aikuiseen makuun sopivia pakettiau-
toja esitteli Äijäautot, joka tuo amerik-
kalaisia autoja omana maahantuonti-
na suoraan suomalaisille käyttäjille. 

Paikalla olivat myös Nordea-pan-
kin, Teboilin ja Mainostoimisto Pe-
sosen edustajat. 

Päivän aikana laitteisiin kävi jär-
jestäjän mukaan tutustumassa use-
ampi sata henkilöä. IS

Myynti, maahantuonti                             www.konefarmi.fi

Kärsämäentie 47, Turku, puh. 0424 90011+  jälleenmyyjät

TELESKOOPPIKUORMAAJAT
www.schaeffer-lader.de

• Schäffer 470 T        teho 75 hv työpaino 3950 kg
• Schäffer 690 T        teho 90 hv työpaino 4900 kg
• Schäffer 930 T        teho 130 hv työpaino 6600 kg

Useita malleja
heti toimitukseen!

Myynti, lisätiedot, tarjoukset:
• TURKU Reijo Koskinen 0400 820 193
• KOKKOLA/ KOLPPPI Guy Snellman 0500 561 265
• PÄÄKAUPUNKISEUTU Pekka Heinonen 040 825 8230
• TORNIO Tuomas Junes 050 389 0821
• OULU Juhani Rajaniemi 0440 276 085
• KUOPIO Matti Kokkonen 0445 870 161
• KOUVOLA Yrjö Halsola 040 565 0908

Perkinsin Kiinan- 
tehdas käynnistyi
Ensimmäisessä vaiheessa valmistetaan 400- ja 
1100-sarjan dieselmoottoreita.
Perkins on avannut 22 miljoonaa 
dollaria maksaneen Kiinan-tehtaan-
sa Shanghain lähellä Wuxissa. Teh-
taalla on erillinen tuotekehitysosas-
to. Investointi jaksottuu useammalle 
vuodelle. Tuotanto on aloitettu 400- 
ja 1100-sarjan moottoreilla.

Ensi vaiheessa tehtiin kaksi-, 
kolme- ja nelisylinterisiä, vesijääh-
dytteisiä 400-sarjan etukammio-
moottoreita, joiden tehoalue on 

8,2–49,6 kW. Seuraavassa vaiheessa 
ryhdytään valmistamaan 1100-sar-
jan 3,3:n, 4,0:n ja 6,6 litran moot-
toreita. Niiden tehoalue on 36,9–
205 kW.

Tehtaan lopullisesti valmistut-
tua sen kapasiteetti on yli 100 000 
moottoria vuodessa. Moottoreil-
la on erillinen jälleenmyyjäverkko 
Hong Kongissa, Shanghaissa ja Pe-
kingissä.

Saksalainen kotieläinlaitevalmista-
ja Westfalia Surge esiintyy jatkossa 
entistä vahvemmin emoyhtiönsä 
GEA:n nimen alla. Yhtiön uusi ni-
mi on GEA Westfalia Surge Gmbh, 
mutta markkinoinnissa käytetään 
tuotemerkkiä GEA Farm Technolo-
gies. Saman tuotemerkin alla mark-
kinoidaan jatkossa GEA-konsernin 
kuuluvan kanadalaisyhtiö Houlen 
lannankäsittelylaitteet.
Jatkossa GEA Farm Technologiesin 
tuotevalikoima koostuu lypsylait-
teistoista, maitotankeista, hygienia-
välineistä- ja aineista sekä lannankä-
sittelylaitteista.
Eurotier on saksalaisyhtiön kotikent-
tää ja uuteen tuotemerkkiin siirtymi-
nen todella näkyi osastolla. Uusina 
tuotteina esiteltiin MIone-lypsyro-
botti, IQ-lypsin, uusi karusellilypsy-
asema Auto Rotor Performer, lanta-

raapparobotti SRone sekä lampaiden 
ja vuohien utareiden desinfiointiin 
tarkoitettu LuxSpray 28 OC.
MIone-lypsyrobotti pohjautuu 
Westfalian pari vuotta sitten osta-
maan Titan-lypsyrobottiin. Titan-
robotit valmistettiin Slovakiassa si-
jainneella tehtaalla, mutta uusi MIo-
ne valmistetaan Saksassa.
MIonen perustana on boksiajatte-
lu ja samaan lypsykeskukseen voi-
daankin yhdistää 1-5 lypsyboksia. 
MIonen lypsimien kiinnitys perus-
tuu muista roboteista poiketen ka-
meraan, joka kuvaa kolmiulotteista 
kuvaa utareesta. Kamera näkee se-
kä vetimen että lypsimen yhtäai-
kaisesti ja järjestelmän kerrotaan 
olevan laserohjaukseen verrattuna 
nopeampi. Kamerajärjestelmä pal-
kittiinkin hopeisella mitalilla Euro-
tier-näyttelyssä

Westfalia Surge 
GEA:n lipun alle

Deeren vauhti hyytyi 
loppuvuodesta
Deere & Companyn koko tilikauden nettotulos 
nousi liki 13 prosenttia 2,1 miljardiin dollariin ja lii-
kevaihto 25:stä 28 miljardiin. Lokakuussa päätty-
neen viimeisen neljänneksen tulos kuitenkin laski 
liki viidenneksen 345 miljoonaan.

 Ennakoitua huonompi tulos ja en-
si vuoden epävarmat näkymät ovat 
analyytikkojen mukaan merkki fi-
nanssikriisin vaikutusten ulottu-
misesta maatalouskonesektoriin-
kin, jossa se ei ole tähän saakka nä-
kynyt.

Deeren oman arvion mukaan en-
si tilikauden tulos pysyy korkeana, 
mutta laskee tämänvuotisesta noin 
1,9 miljardiin dollariin.

Deeren konedivisioonien netto-
voitto koko tilikaudelta oli 1,7 mil-
jardia dollaria ja 268 miljoonaa vii-
meisella neljänneksellä. Viime vuo-
den vastaavat luvut olivat 1,4 miljar-
dia ja 319 miljoonaa. 

Maatalouskonemyynnin arvioi-
daan kasvavan ensimmäisellä nel-
jänneksellä seitsemän prosenttia, 
mutta loppuvuodesta kasvu taittuu 

ja kokonaismyynti jää tämän vuoden 
tasolle. Länsi-Euroopan konekaup-
paan Deere ennakoi 5–10 prosentin 
laskua, Latinalaiseen Amerikkaan 
jopa 10–20 prosentin notkahdusta. 
Pohjois-Amerikassa ja Kanadassa 
suurten traktoreiden ja puimurei-
den kysyntä kuitenkin kasvaa vii-
tisen prosenttia. Maataloustuottei-
den hinnat pysyvät terveellä tasolla, 
polttoaine- ja lannoitekustannukset 
pienenevät.

Maarakennus- ja metsäkonedi-
visioona kärsii asuin- ja teollisuus-
rakentamisen lamasta myös ensi 
vuonna. Divisioonan myynnin ar-
vioidaan vähenevän ensi vuonna 12 
prosenttia. 

Myös kuluttajadivisioonan 
myynti notkahtaa, arvio lähtee 6 
prosentista.

K-maatalouden  
vuoden tavaran- 
toimittaja Loimaalta
K-maatalouden vuoden 2008 ta-
varantoimittaja on Loimaalainen, 
Multiva-koneita valmistava Dome-
tal Oy. 

Perusteina valinnalle ovat laa-
dukkaat ja kilpailukykyiset tuotteet, 
käyttäjälähtöinen, omintakeisia ja 
toimivia ratkaisuja tuottava tuoteke-
hitys sekä täsmälliset ja varmat toi-
mitukset. Edellä mainittujen seikko-

jen seurauksena Multiva-koneitten 
kuluvan vuoden myynnin nousu oli 
33 prosenttia. 

Myös Dometal on tyytyväinen 
yhteistyöhön K-maatalouden kans-
sa, kolmen vuoden aikana yrityksen 
liikevaihto on 2,5-kertaistunut vii-
me toukokuussa päättyneen tilikau-
den 6,5 miljoonaan euroon ja kan-
nattavuus on kohdallaan.

Dometal Oy on K-maatalouden vuoden tavarantoimittaja. Markki-
nointijohtaja Juha Erkkilä ja toimitusjohtaja Pasi Mäkelä vastaannotti-
vat kunniakirjan Maatalouskeskon toimitusjohtaja Seppo Hämäläisel-
tä ja K-maatalouskauppiaita edustavalta Tapani Reinikaiselta.
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Erkki Holma
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Konekentän laidalta

V
aikka EuroTier on nimensä mukaisesti kotieläintalouden näyt-
tely, järjestäjän mukaan suurin alalla koko maailmassa, se on 
myös energianäyttely. Saksassa on energian tuottaminen ollut 
kannattavampaa kuin ruuan tuottaminen. Energiantuottajat 

tekevät parhaan tilin, ne pystyvät maksamaan pellosta korkeinta vuokraa.
Poikkeuksen teki mennyt vuosi, jolloin viljanhinta nousi huippuunsa. 

Mutta viljan hintahuuma hälveni yhtä nopeasti kuin oli tullutkin. Kävi 
kuin entisen tytön rakastuminen, tuli ja meni.

Uusiutuvilla energiamuodoilla katettiin Saksassa viime vuonna vajaa 9 
% koko energiantarpeesta. Tavoite on kuitenkin kova: ydinenergiasta luo-
vutaan 2020-luvulla kokonaan ja CO²-päästöjä lasketaan. Tavoitetta pide-
tään useilla tahoilla saavuttamattomissa olevana, mutta hyvää asiaa ei ole 
kuitenkaan haudattu.
Kun peltoalasta on nyt 10 % energiatuotannossa, voi vain arvata, mikä 
sen osuus on 15 vuoden päästä, jolloin maan 17 atomivoimalaitosta pi-
täisi sulkea. Vaikka tuulienergiaa lisätään jatkuvasti, tuulivoimalaitoksia 
on nyt pitkälti yli 20 000 kpl, sillä on rajansa. Aurinkoenergian tuotta-
mista tuetaan suorastaan ruhtinaallisesti. Aurinkopaneeleilla tuotetusta 
sähköstä saa tuottaja 43 c/kWh seuraavat 20 vuotta, jos laitoksen käyn-
nistää tänä vuonna.
Saksan metsäpinta-ala on alle puolet Suomen metsäalasta. Ratkaisua 
odottavaan bioenergiavajeeseen ei löydy sieltäkään.
Pelto on varteenotettava energian tuotantopaikka, mutta se kilpailee ruu-
an tuottamisesta ihmisille.

Peltoenergian ja ruuan tuottaminen kilpailevat samasta pinta-alasta. Öl-
jyn hinta suhteessa vehnän hintaan ratkaisee, mihin vaakakuppi kääntyy.
Jos vehnän hinta nousee jälleen 240 euroon tonnilta, biopolttoaineen 
tuottaminen liikenteen tarpeisiin käy kannattamattomaksi. Kun puoli-
toista vuotta sitten viljanhinta lähti nousuun, bioetanolitehtaat olivat vai-
keuksissa ja monet panivat ovet kiinni. Bioetanolin hintaa eivät nimittäin 
ratkaise eurooppalaiset tuotantokustannukset, vaan se, millä hinnalla öl-
jy-yhtiöt pystyvät ostamaan sitä bensan jatkeeksi Brasiliasta, missä raaka-
aineena on sokeriruoko ja apuna halpa työvoima.
Nyt etanolin tekeminen viljasta on taas kannattavaa ja tehtaat pyörivät 
täysillä. Viime vuonna kävin kurkistamassa yhtä monista. Se nielee viljaa 
900 tonnia joka päivä.

Yhtälö ruuan ja energian tuottamisen välillä kulkee eräiden arvioiden 
mukaan siinä, että jos vehnätonni maksaa 110,- euroa, biokaasulaitoksiin 
käytettävän maissin ala kasvaa Saksassa 500 000 hehtaarista 1,8 milj. heh-
taariin. Jos vehnän hinta on 175 €/t, vastaava maissiala voisi olla 1 milj. ha.
Biokaasulaitoksiin investoineet viljelijät näkevät tulevaisuutensa Saksas-
sa varsin turvattuna. Jos vehnän hinta laskee, pellot pannaan kasvamaan 
maissia ja maissimössöllä tuotetaan sähköä. Jos hintasuhteet kääntyvät 
vehnänviljelyn eduksi, sähkön sijasta tuotetaan leipäviljaa.
Siinä on kiikkulauta, joka vastaisuudessa voimistaa viljan hintaheilah-
teluja.
Biokaasulaitoksien investointikustannukset ovat hyvin korkeita, mutta 
ruhtinaallisen syöttötariffin ansiosta pankinjohtajalle on helppo esittää 
laskelma, että investointi on kannattava ja 20 vuoden päähän ulottuvan 
sähkön takuuhinnan ansiosta turvallinen. 

Viljan hinta seuraa Suomessa paljolti keskieurooppalaista hintatasoa. 
Näin energiapolitiikka siellä ulottaa vaikutuksensa myös suomalaiselle 
viljatilalle.
Kun viljan hintaennusteita on tähän saakka tehty sen mukaan, minkälai-
nen sato maailmalla on odotettavissa, seuraava vaihe on jatkaa ennustetta 
siitä, mitä se vaikuttaa peltoalan käyttöön. Tuotetaanko energiaa vai lei-
pää. Joka tapauksessa viljelijällä ja metsänomistajalla on tulevaisuudessa 
monta ystävää.

Tuotetaanko energiaa 
vai leipää

Ajosilppurimyynti 
kasvuun Saksassa
Ajosilppureiden markkinat Saksassa ovat kohen-
tuneet edelliskaudesta.
Saksassa myytiin kaudella 2007/08 
kaikkiaan 524 ajolsilppuria. Edelli-
sen kauden myynti, 499 ylittyi noin 
5 prosentilla. Määrä on profi-lehden 
mukaan korkein 11 vuoteen.

Ajosilppurikaupan vahvistumi-
nen johtuu sekä voimakkaasti kas-
vaneesta rehumaissialasta että bio-
kaasubuumista. 

Maatalouskonemyyjien yh-
distyksen (VDMA-Fachverband 
Landtechnik) mukaan tämä näkyy 
kysynnän painottumisessa tehok-
kaimpiin malleihin. 

Yli 60 prosenttia uusista ajosilp-
pureista oli moottoriteholtaan yli 
450 hv.

Triotec Oy ja A-Lab Oy tuovat mark-
kinoille uuden älysiilojärjestelmän 
pelletti- ja rehusiilokäyttöön. Järjes-
telmä perustu siilossa olevan mate-
riaalin painon mittaukseen ja pai-
notiedon lähettämiseen reaaliaikai-
sesti monitoriyksikköön.

Järjestelmään kuluu vaaka-antu-
reiden asennuspaketti siilon kahteen 
jalkaan, reaaliaikainen monitorointi 
tuotantolaitoksen sisätiloihin, langa-
ton monitorointi gsm-puhelimeen 
ja laajempi internet-pohjainen mo-
nitorointi. Järjestelmä voidaan tilata 
uuteen Triotec-siiloon tai se voidaan 
asentaa vanhaan siiloon.

Tuotantolaitoksen sisätiloihin si-
joitettava monitori sisältää järjestel-
män ohjauselektroniikan ja yhteen 
monitoriyksikköön voidaan liittää 
jopa 8 erillistä siiloa. Monitoriyksik-
kö sisältää myös lähettimen, joka lä-
hettää painotiedot gsm-puhelimeen 
ja A-Lab Oy:n internet-palvelimelle. 
Painotiedot voi tarkistaa millä ta-

hansa internet-yhteyteen pystyvällä 
laitteella. Tiedot ovat salasanan ta-
kana, joten ulkopuoliset eivät pääse 
tarkastelemaan niitä.

Järjestelmä mahdollistaa useiden 
eri paikkakunnalla sijaitsevien siilo-
jen joustavan valvonnan, koska jär-
jestelmän ”valvomo” on aina siellä 
mistä nettiyhteys avataan. Käyttäjä 
voi myös halutessaan antaa rehun 
tai pelletin toimittajalle rajoitetut 
käyttöoikeudet nettipalveluun, jol-
loin tavarantoimittaja voi reaali-
ajassa seurata siilojen täyttöastetta. 
Tämä mahdollistaa siilojen omista-
jan ja tavarantoimittajan joustavan 
yhteistyön uudelleentäyttöjen opti-
maalisessa aikatauluttamisessa.

Materiaalin toimittajalle järjestel-
mä antaa mahdollisuuden asiakkai-
den siilojen täyttöasteen seurantaan 
helposti ja ajantasaisesti. Parhaim-
millaan näin pitkälle viety logistinen 
suunnittelu voi alentaa rahtikustan-
nuksia.

Älyä siilontäyttöön Trioteciltä ja A-Labilta

Älysiilopaketti on asennettavissa kaikkiin Triotecin
siilomalleihin sekä jälkiasennettuna, että suoraan
uuteen siiloon tilattaessa.

Älysiilojärjestelmä

TRIOTEC OY julkaisee yhteistyössä A-LAB OY:n kanssa uuden
älysiilojärjestelmän rehu - ja pellettisiilokäyttöön. Kyseessä on
siilossa varastoitavan materiaalin painonvalvontajärjestelmä. 
Järjestelmä koostuu neljästä osiosta: asennuspaketti siilon 
kahteen jalkaan, reaaliaikainen monitorointi tuotantolaitoksen
sisätiloihin, langaton monitorointi gsm-puhelimeen ja laajempi
internet-pohjainen monitorointi. 

Asennuspaketti sisältää anturin kiiinnitysosat kahteen siilon
jalkaan sekä itse anturit ja vahvistimen. Asennuspakettia toimite-
taan sekä jälkiasennusversiona, että asennettuna suoraan Trio-
tecin rehu- ja pellettisiiloihin. Reaaliaikainen monitorointi tuotanto-
laitoksen sisätiloihin  (kts. kuva oikealla) sisältää varsinaisen 
elektroniikan, näyttötilan jokaisen siilon painoille (1-2 siilon ja 
1-8 siilon malli) ja lähettimen gsm- ja internet-pohjaiselle monito-
roinnille. Sisällön määrälle voidaan määritellä useita hälytysrajoja ja 
niistä saadaan kätevästi hälytys tekstiviestinä. Jokainen asiakas saa
myös salasanan, jolla siilojen tiedot ovat katsottavissa internetistä
millä tahansa internettiin liitetyllä laitteella. Nettipalvelu (www.a-log.net)
sisältää nopean näkymän, josta siilojen täyttötilanne voidaan tarkastaa 
yhdellä silmäyksellä ja tarkemman graafisen käyränäytön täyttöasteen
muutoksista pitemmän ajan kuluessa. 

Siilojen täyttöasteen luotettava ja tarkka seuranta antaa työkaluja siilon
omistajalle materiaalin toimittajien kilpailuttamiseen. Järjestelmä mahdollistaa
usean, eri paikkakunnalla sijaitsevien siilojen joustavan "virtuaalivalvonnan",
koska järjestelmän "valvomo" on aina siellä mistä nettiyhteys avataan.  
Käyttäjä voi myös halutessaan antaa rehun/pelletin toimittajalle rajoitetut
käyttöoikeudet nettipalveluun, jolloin toimittaja voi reaaliajassa seurata siilojen
täyttöastetta. Tämä mahdollistaa siilojen omistajan ja tavarantoimittajan
joustavan yhteistyön uudelleentäyttöjen optimaalisessa aikatauluttamisessa.
Materiaalin toimittajalle järjestelmä antaa mahdollisuuden asiakkaiden
siilojen täyttöasteen seurantaan helposti ja ajantasaisesti. Oikein ajoitettu
uudelleentäyttö laskee logistiikkakustannuksia ja parantaa materiaalin
toimittajan kilpailukykyä.

TRIOTEC OY
31500 Koski Tl, 02-484310

www.triotec.fi

GSM- ja internet-pohjainen seuranta
antaa runsaasti työkaluja siilojen täytön
seurantaan. Internet-seurannan siilo-
kohtaiset mittaustulokset saadaan
myös xml-muodossa esim. tuotannon-
ohjausohjelmien käyttöön.

Reaaliaikainen monitorointi tuotantolaitoksen sisään
siilojen läheisyyteen. Kuvassa kahden siilon versio.

Anturin asennuspaketti siilon jalkaan

PL 23, 42701 Keuruu
+358 424 2521
www.a-lab.fi
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Monitoriyksikkö sijoitetaan 
tuotantolaitoksen sisätiloihin. 
Kuvassa kahden siilon versio. 
Monitoriyksikössä on myös lä-
hetinyksikkö, jolla siilojen pai-
notiedot saadaan lähetettyä 
gsm-puhelimellle ja internet-
palvelimelle.

Älysiilopaketti on asennetta-
vissa kaikkiin Triotecin siilo-
malleihin. Vaaka-anturit voi-
daan asentaa myös vanhoihin 
siiloihin. Järjestelmä helpottaa 
rehu- ja pellettisiilojen täyttöas-
teen tarkkailua.
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MML Juha Hakkarainen (46) on 
nimitetty MTK:n metsälinjan joh-
tajaksi. Hän aloittaa tehtävässä al-
kuvuodesta 2009. Hakkarainen siir-
tyy MTK:hon Eläkekassa Verson toi-
mitusjohtajan tehtävästä. Sitä ennen 
hän on toiminut MTK:n metsälin-
jalla tutkimuspäällikkönä. 

Juha Hakkarainen 
MTK:n 
metsä- 
johtajaksi

Lujabetonilta 
rakennuspalikoita
Lujabetoni on kehittänyt uudenlaisen betonirat-
kaisun logistiikka- ja varastointirakentamiseen.
Luja-moduli on pika-asennettavan 
lasten rakennuspalikoiden tyyppi-
nen betonituote. Se tarjoaa uuden 
ja yksinkertaisen tavan rakentaa no-
pealla aikataululla kestäviä ja muun-
neltavia varastorakennuksia, tuki-
muureja, siiloja ja muita logistiikkaa 
tukevia massiivirakennelmia. Mo-
duleja ei kiinnitetä toisiinsa vaan ne 
tukeutuvat seinäksi omapainoisesti 
nastakiinnityksellä, kuten lasten ra-
kennuspalikat, tosin yli 600 kg pai-
navina kappaleina.

Hyvän muunneltavuuden vuok-
si Luja-moduli soveltuu moniin 
erilaisiin käyttötarkoituksiin. Be-
tonin massiivisuuden ja lujuuden 
ansiosta Luja-modulin sopivia 
käyttökohteita eri varastoratkaisu-
jen lisäksi ovat muun muassa melu-
seinät, tukimuurit, aumat, siilot ja 

erilaiset suojat. Modulin neljä va-
kiokokoa tuovat käyttäjille monia 
etuja: rakennusten suunnittelu on 
yksinkertaista, modulit on nopea 
ja helppo asentaa ja moduliratkai-
sun kiinteä hinta asennettuna sekä 
suunniteltuna pitää rakennuskus-
tannukset budjetissa.

Moduli-rakentamisessa selvitään 
hyvinkin yksinkertaisilla perustus-
töillä. Helpoimmillaan modulit la-
dotaan suoraan tiivistetyn ja tasoite-
tun maaperän päälle. Asennuspoh-
jaksi soveltuu myös asfaltti ja tieten-
kin betoniantura. Vaativat kohteet 
suunnitellaan aina rakennesuunnit-
telijan toimesta.

Luja-modulien valmistus on aloi-
tettu. Ennakkomarkkinoinnissa saa-
dun palautteen perusteella Luja-mo-
dulille odotetaan hyvää menekkiä.

Insinööri Mika Hakala on nimitetty 
jälkimarkkinointiyksikköön huol-
toinsinööriksi 1.12.2008 alkaen. Ha-
kalan vastuualueina ovat Massey Fer-
guson -traktorit ja Claas-puimurit.

Maa- ja metsäkoneasentaja Lars 
Hagqvist on nimitetty jälkimark-
kinointiyksikköön kouluttajaksi 
1.12.2008 alkaen.   Larsin vastuualu-
eina ovat huoltoverkoston koulutus 
ja tekninen tuki sekä diagnostiikka-
mekaanikon tehtävät Massey Fergu-
son -traktoreiden osalta.

Nimityksiä  
Maatalouskeskossa 

Konekesko Oy avasi Vantaalle uudet 
maarakennus- ja ympäristökonei-
den jälkimarkkinoinnin toimitilat. 

Konekeskon pääkaupunkiseu-
dun huolto- ja korjaamopalvelut on 
keskitetty valmistuneisiin, yli 2000 
neliömetrin tiloihin. Toimipaikka 
on samalla sekä varaosien Suomen 
keskusvarasto että varaosamyymä-
lä. Siellä on myös Allison-vaihteis-
tokorjaamo. Investoinnin suuruus 
on kokonaisuudessaan noin kolme 
miljoonaa euroa.

Konekesko tulee avaamaan vuo-
den 2009 alussa Tampereen Pirkka-
laan, Läntisen ohitustien tuntumaan 
uuden toimintakeskuksen. Se vastaa 
maarakennus- ja ympäristönhoi-
tokoneiden, sekä Man-kuorma- ja 
linja-autojen myynti- ja jälkimark-
kinointitoiminnoista.


