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Maatalouden urakointityön merkitys 
kasvaa voimakkaasti

Maatalouskone- ja muu trakto-
riurakointi on monella maatilalla 
jo merkittävää liiketoimintaa. Lähes 
kymmenellä prosentilla TTS tutki-
muksen urakointihintakyselyyn vas-
tanneista urakoitsijoista urakoinnin 
vuotuinen liikevaihto ylsi yli 100 
000 euron. Keskimääräinen liike-
vaihto kasvoi edellisestä kyselystä 25 
prosentilla vuonna 2008 vajaaseen 
35 000 euroon. 

Myös urakointimäärät kasvavat, 
vaikka vaihtelu onkin suurta. Esi-
merkiksi puintiurakoinnissa suu-
rimmat ilmoitetut pinta-alat olivat 
400–600 ha ja kasvinsuojeluruisku-
tuksissa 800–1400 ha.  

Suurimmat urakoidut lannanle-

vitysmäärät olivat yli 40–50 000 m3 
vuodessa. Keskimääräinen toimin-
taetäisyys urakoinnissa oli 34 kilo-
metriä, ja vastaajat ilmoittivat ole-
vansa valmiita kasvattamaan etäi-
syyttä keskimäärin 54 kilometriin.

Urakointihintojen kehitys on ol-
lut pääasiassa tasaisesti nousevaa. 
Korotuspaineita vuonna 2008 aihe-
utti erityisesti polttoaineen hinnan 
nousu. Kevyen polttoöljyn veroton 
hinta oli korkeimmillaan kesä-hei-
näkuussa noin 84 senttiä/litra, mi-
kä on yli 30 senttiä korkeampi kuin 
vuonna 2006. Korotus esimerkik-
si 15 litran tuntikulutuksella nosti 
traktorin tuntikustannusta noin 4,5 
euroa.

Pian ajankohtaisissa viljelytöissä 
kasvinsuojeluruiskutuksessa ja säi-
lörehun paalauksessa urakointihin-
tojen kehitys on ollut samantasois-
ta kuin useimpien urakointitöiden, 
nousua vuodesta 2006 vuoteen 2008 
on 11–12 prosenttia.  

Kasvinsuojeluruiskutuksen tak-
sa oli vuonna 2008 keskimäärin 
15,1 euroa/ha ja säilörehun paala-
us 7,6 e/paali (alv 0 %). Urakoin-
tihinnoille on tyypillistä suuri ura-
koitsijakohtainen vaihtelu, mikä voi 
joissakin töissä heilauttaa keskimää-
räistä hintakehitystä, mikäli vastaa-
jat vaihtuvat. 

TTS tutkimus seuraa maatalous-
koneurakoinnin toteutuneita takso-
ja joka toinen vuosi tehtävällä kyse-
lyllä. Kyselyä on tehty vuodesta 1995 
alkaen. Uusin kysely tehtiin vuoden 
2009 kevättalvella. Kyselyyn vastasi 
750 koneurakointia  tehnyttä yrittä-
jää, ja hintatietoja kirjattiin yhteensä 
2 700 urakoidusta työstä. 

Hintatiedustelulla kartoitetaan 
maataloudessa tehdyn urakoinnin 
ohella maatalous- ja traktoriyrit-
täjien muille sektoreille tekemää 
urakointityötä, kuten urakointia vi-
herympäristö-, metsä-, maaraken-
nus-, peltoenergia- ja kiinteistökoh-
teissa. 

Hintakyselyn hinnat eivät ole 
suositushintoja, vaan toteutuneiden 
hintojen tilastointia. Urakoitsijan 
tulee aina laskea omat kustannuk-
sensa ja hinnoitella työnsä sen mu-
kaan. 

Kyselyllä kerätty hintatieto an-
taa suuntaa urakointimarkkinoiden 
hintatasosta, jossa vaihtelu on suur-
ta ja hinnoittelussa monia käytän-
töjä. 

Vuoden 2008 toteutuneet ura-
kointihinnat on julkaistu TTS tutki-
muksen tiedotesarjassa nimellä Ko-
netyön kustannukset ja tilastolliset 
urakointihinnat.

Lähes kymmenellä prosentilla TTS tutkimuksen 
urakointihintakyselyyn vastanneista urakoitsijois-
ta urakoinnin vuotuinen liikevaihto ylsi yli 100 000 
euron.

Tuulivoimaloiden ra-
kentaminen taantuu 
Ruotsissa
Talouskriisi vähentää tuulivoiman rakentamis-
ta Ruotsissa. Uusia voimaloita rakennetaan tänä 
vuonna viime vuotta vähemmän.
”Tuulivoimainvestointien rahoi-
tus on kallistunut niin paljon, ettei 
voimaloiden rakentaminen ole täl-
lä hetkellä taloudellisesti kannatta-
vaa. Energiasertifikaattijärjestelmän 
puutteet ovat johtamassa investoin-
tivauhdin vähentymiseen.” 

”Ellei tuulivoima saa tarvitsemi-
aan tukia, hallituksen asettamiin 
rakentamistavoitteisiin ei päästä”, 
Svensk Vindenergin toimitusjohta-
ja Matthias Rapp sanoi yhdistyksen 
vuosikokouksen alla.

Jo luvitettujen, tälle vuodelle aiot-
tujen hankkeiden toteuttamista on 
lykätty epämääräiseen tulevaisuu-
teen. Rappin mukaan suurimmat 
voimayhtiöt kuitenkin ryhtyvät ra-
kentamaan ensi vuoden aikana.

Ruotsissa toimii tällä hetkellä 12 
suurehkoa tuulivoimapuistoa. Vii-
me vuonna otettiin käyttöön kaik-
kiaan 134 uutta tuulivoimalaa yh-
teiseltä asennusteholtaan 236 MW. 
Tuulivoimayhdistyksen arvion mu-

kaan voimaloiden asennusteho tulee 
tänä vuonna jäämään 150 megawat-
tiin. Vuoden 2010 näkymiä pidetään 
hieman parempina.

Käynnistämisvaiheessa on kaik-
kiaan 17 sisämaahan tai rannikolle 
rakennettavaa tuulivoimapuistoa. 
Jokaisen asennusteho on vähintään 
10 megawattia. Mikäli ne rakenne-
taan, Ruotsin tuulisähkökapasiteetti 
kaksinkertaistuu. 

Ja jos merelle suunniteltujen ja jo 
luvitettujen tuulipuistojen rakenta-
minen toteutuu, tuulisähkön tuo-
tanto lisääntyy 6 terawattitunnilla.

Rappin mukaan alalla ihmetel-
lään Ruotsin hallituksen passiivi-
suutta. ”Muissa maissa käytetään 
lisämäärärahoja, joita kriisitiaikoi-
na tarvitaan, jotta tuulivoiman ra-
kentaminen ei pysähtyisi. Tukijär-
jestelmiä parannetaan ja Euroopan 
investointipankin antamia lainata-
kuita käytetään hyväksi.”

Metsäliitto ja Vapo 
yhdessä biodieselin  
tuotantoon
Metsäliitto ja Vapo ovat sopineet yhteistyöhank-
keesta, jolla valmistellaan biopolttonestetehtaan 
perustamista Itämeren alueelle. Mikäli investointi-
päätös tehdään, osapuolet perustavat tasaomis-
teisen yhtiön jatkamaan valmistelua.
Vaihtoehtoisina paikkoina ovat Ke-
mi, Äänekoski, Etelä-Ruotsin Jönkö-
ping sekä Viron Kunda. Näillä paik-
kakunnilla aloitetaan ympäristövai-
kutusten arviointi. Muidenkin sijoi-
tuspaikkojen selvittämistä jatketaan.

 Tulosten pohjalta osapuolet val-
mistelevat investointipäätöstä, jo-
hon on valmiudet aikaisintaan vuo-
den 2010 aikana. 

Tehdas käyttää raaka-aineena 
erilaisia metsäenergiajakeita, tur-
vetta metsäojitetuilta soilta sekä 
ruokohelpeä. Lopputuotteina ovat 
synteettiset biopolttonesteet ja 
-kaasut valmistettuina esimerkiksi 
kaasutukseen ja Fischer Troppsch 
-teknologioihin perustuvilla osa-
prosesseilla. 

 Hankkeessa keskitytään toimin-
nan liiketaloudellisten edellytysten 
selvittämiseen. Mikäli investointi-
päätös tehdään, osapuolet perusta-
vat tasaomisteisen yhtiön jatkamaan 
valmistelua. 

 Metsäliiton ja Vapon mukana 
Suomella on erinomaiset edelly-
tykset olla edelläkävijä ruokahuol-
toketjun ulkopuolella oleviin, ko-
timaisiin raaka-aineisiin perustu-
vassa biopolttonesteiden liiketoi-
minnassa. 

 ”Synteettiset polttonesteet ovat 
turpeen käytölle uusi mahdollisuus, 
jolla voidaan kestävän kehityksen 
mukaisesti parantaa energiaoma-
varaisuuttamme”, Vapo Oy:n toimi-
tusjohtaja Matti Hilli sanoo.

Profi-metsäkoneet 
uudelle yhtiölle
Profit Power siirtää valmistuksen Muurames-
ta Nivalaan. Metsäkoneiden myynti ja tuotanto 
käynnistyvät syksyllä.

Perustettava yhtiö Profit-Power Oy 
on ostanut 20.5.2009 tehdyllä liike-
toimintakaupalla  muuramelaisen 
metsäkoneita valmistaneen Profi-
Forest Oy:n teknologia-, tuote- ja  
valmistusoikeudet, yhtiön laitekan-
nan sekä osan varaosa- ja raaka-ai-
nevarastoista. 

Samalla yhtiö on vuokrannut ko-
tipaikkakunnaltaan Nivalasta Niva-
lan Teollisuuskyllä Oy:ltä teollisuus-
tilat metsäkoneiden valmistuksen 
käynnistämiseksi.

Profit Power Oy on Jouni Remek-
sen ja Tiina Kustulan toukokuussa 
2009 perustama yhtiö. Sen tarkoi-
tuksena on kehittää yhtiön liiketoi-
mintaa siten, että  yhtiö tulee ole-
maan yksi merkittävistä suomalai-
sista metsäkonevalmistajista.

Harvennus- ja ensivaiheen pää-
tehakkuisiin kehitetyn Profi-har-

vesterin kehitystyön alkujuuret 
juontavat Muuramessa 1980-luvul-
la aloitettuun Nokka-metsäkonei-
den valmistukseen.  2000-luvulla 
kehitettiin kaksi uutta metsäkone-
tyyppiä, Profi 500 ja viimeisimpänä 
Profi 50. 

Kymmenen vuoden aikana Profi-
Forest Oy on valmistanut 150  hak-
kuukonetta, jotka ovat päätyneet 
pääosin suomalaisille, ruotsalaisille, 
ranskalaisille ja saksalaisille metsä-
koneurakoitsijoille. Yrityksellä oli 
Muuramessa kaksikymmentä työn-
tekijää.

Metsäkoneiden  markkkinointi, 
myynti ja valmistustoiminta  käyn-
nistyy syksyllä 2009. Yhtiön toimin-
nasta vastaa Jouni Remes, kaupalli-
sista toiminnoista Henrik Fridlund 
ja huolto- sekä varaosapalveluista 
Olavi Rutanen.

Esillä Elmiassa: Husqvarnalta nelipyöräinen  
maastoajoneuvo
Husqvarna lanserasi Ruotsin mark-
kinoille uuden maastoajoneuvon 
3.–6. kesäkuuta Jönköpingin Elmia 
Woodissa. Sen tyyppinimi on HUV, 
eli Husqvarna Utility Vehicle, joka 
tarkoittaa monikäyttöistä konetta.

”Koneella on laaja-alaisia käyttö-
mahdollisuuksia”, sanoo Husqvarnan 
markkinointijohtaja Petter Bengts-
son. –Husqvarna HUV lanseerattiin 
Yhdysvalloissa kolme vuotta sitten, 
jossa myynnissä on kaikkiaan 10 eri 
mallia. Siellä dieselmalleja myydään 
HUV4421D:nä ja DXP:nä.

Ruotsissa esitellään aluksi juu-
ri edellä mainitut diesellaitteet. Ne 
ovat saaneet mallimerkinnöikseen 
Husqvarna HUV 5420 DX ja Hus-
qvarna HUV 5420 DXR.

Edellinen on tarkoitettu maasto-
ajoon, jälkimmäinen EU:n trakto-
ridirektiivin mukaisesti ajoon ylei-

sillä teillä.
Molemmissa on 3-sylinteri-

nen Kubota D722 -dieselmoottori. 
Moottorin nimellistehoksi ilmoite-
taan 14,7 kW ja sen iskutilavuus on 
719 kuutiosenttiä.

Koneessa on hydrostaattinen ajo-
voimansiirto. Neliveto ja tasauspyö-
rästön lukitus kytkeytyvät  tarpeen 
mukaan automaattisesti. Pyörissä 
on erillisjousitus ja hydraulitoimiset 
levyjarrut.

Niissä on tilaa kuljettajalle ja yh-
delle yhdelle matkustajalle, kuorma-
lava ja turvakaari (ROPS). Ajoneuvo-
jen runko on lentokonealumiinia.

Ajoneuvon sanotaan sopivan 
metsätalouden tarpeisiin hyvien 
maasto-ominaisuuksien ja alhaisen 
pintapaineen ansiosta, mutta se so-
veltuu valmistajan mukaan myös 
muihin käyttötarkoituksiin.

Metsäkonesektori 
valmiina  
nousukauteen
Huolimatta metsäkoneteollisuutta juuri nyt koet-
televasta lamasta sen asemat ovat hyvät nousu-
kautta ajatellen.
Hakkuiden koneellistuminen on 
luonut uusia markkinoita Euroo-
pan Unionin uusissa jäsenmaissa ja 
Venäjällä. Konevalmistuksen kapa-
siteetti on kasvanut. Metsäenergian 
käyttö on vahvassa nousussa, ja se 
näkyy jo energiapuun korjuun lisä-
laitteiden kysynnässä.

Viime aikojen muutokset ovat 
muuttaneet myös kotimaisen met-
säteknologiateollisuuden näkymiä: 
kysynnän heikentyessä kone- ja lai-
tevalmistajat ovat joutuneet supista-
maan tuotantoaan.

Tulevaisuudessa metsäteknologi-
an kysynnän odotetaan kuitenkin 
paranevan, sillä talouden vahvistu-
essa rakentaminen lisää puutavaran 
kysyntää. Puunkorjuu koneellistuu 
maailmanlaajuisesti, ja metsäkone-
teknologialle löytyy kysyntää erityi-
sesti kasvavan metsäenergian käy-
tön myötä.

Tavaralajimenetelmän – puun 
rungot katkotaan jo hakkuupaikalla 

tilaajan haluamiin mittoihin – mer-
kitys kasvaa, mutta kasvu hidastuu 
Euroopassa. Pohjois-Amerikassa 
menetelmän yleistymiselle on edel-
leen haasteita: vaikka korjuutekno-
logiaa haluttaisiinkin siellä muuttaa, 
ei metsäsektorilla ole voimavaroja 
uusiin investointeihin. 

Suomen metsäkoneteollisuudella 
on hyvät mahdollisuudet kasvaa tu-
levaisuudessa sekä liikevaihdoltaan 
että työllistävyydeltään, mikäli ta-
varalajimenetelmää saadaan mark-
kinoitua uusille alueille ja nykyinen 
asema metsäkoneiden maailman-
markkinoilla sekä kotimainen tuo-
tanto pystytään säilyttämään. 

Metsäntutkimuslaitoksessa ilmes-
tyneessä Metsäkonesektorin nykyti-
la ja tulevaisuus -raportissa esitetään 
metsäteknologiasektorin, metsäte-
ollisuuden sekä alan tutkimus- ja 
kehittämisorganisaatioiden edusta-
jien näkemyksiä metsäteknologian 
tulevaisuuden näkymistä. 
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Muuleille sinivalkoinen 
avainlippu

Muuli-perävaunuille ja -trailereil-
le on myönnetty Suomalaisen Työn 
Liiton Avainlippu-tunnus. 

Juncar Oy on maamme suurin 
perävaunujen ja venetrailerien val-
mistaja, jonka tuotteita Konekes-
ko markkinoi Muuli-tuotemerkillä. 
MSK Groupiin kuuluvalla Juncar 
Oy:llä on yli 30 vuoden kokemus 
alalta, ja yritys toteuttaa ISO 9001- 
ja ISO 14001 -laatu- ja ympäristö-
järjestelmiä toiminnassaan. 

 Juncar Oy:n  tehtaanjohtaja Mau-
no Viitala kertoo, että Avainlippu-
tunnuksen hankinta tuli ajankohtai-
seksi kotimaisuuden kirkastamisek-
si. Juncar Oy:lle Avainlippu-tunnus 
merkitsee laatua, vastuullisuutta, 
luotettavuutta ja arvostusta suoma-
laista työtä kohtaan.  

 Avainlipun myöntämisen vähim-
mäisvaatimus on, että kotimaisuus-
aste on yli 50 prosenttia. Keskimää-
rin Avainlippu-tuotteiden kotimai-
suusaste on kuitenkin yli 80 pro-
senttia.Deeren tulos aleni, 

kannattavuus säilyi
Vahva kassa pitää rahoituskanavat avoinna. 
USA:n maatalouskonekauppa jatkuu vahvana.
Deere & Companyn huhtikuussa 
päättyneen toisen vuosineljännek-
sen tulos, 472 miljoonaa dollaria 
heikkeni 38 prosenttia edellisvuo-
desta. 

Konedivisioonien liikevoitto ka-
ventui 1,1 miljardista 628 miljoo-
naan. Maarakennus- ja metsäko-
nedivisioonan liiketappio oli 75 mil-
joonaa. et tuottivat tappiota. Maata-
louskonedivisioonan liikevoitto oli 
635 miljoonaa, 18 prosenttia alle 
viime kauden, ympäristönhoitoko-
neiden 68 miljoonaa. Maatalous-
kone- ja ympäristökonedivisioonat 
yhdistettiin toukokuun alussa.

Konemyynnin liikevaihto aleni 17 
prosenttia 7,5 miljardista dollarista 
6,7 miljardiin. Kuuden ensimmäi-
sen kuukauden liikevaihto oli 10,7 
miljardia, 10 prosenttia viime vuo-
den vastaavaa aikaa vähemmän.

”Me hyödymme suurten maata-
louskoneiden vahvasta kysynnästä 
kotimarkkinoilla. Olemme myös ta-
sapainottaneet tuotantomme vähit-
täismyynnin mukaiseksi. Toisaalta 
maailmanlaajuinen taantuma nä-

kyy maarakennuskoneiden ja ku-
luttajamyynnin jyrkkänä vähenty-
misenä”, pääjohtaja Robert W. Lane 
summasi.

Koko vuoden konemyynnin liike-
vaihtoon ennakoidaan 19 prosentin 
pudotusta. Maatalous- ja ympäris-
tönhoitokoneiden myynnin arvioi-
daan alenevan 14 prosentin verran. 

Maatalouskoneiden myynti 
USA:ssa ja Kanadassa pysynee vii-
me vuoden  tasolla. Muilla mark-
kina-alueilla varaudutaan 10–15 
prosentin laskuun, mutta jyrkin-
tä, 20–30 prosenttia se on Venäjäl-
lä, IVY-maissa ja Etelä-Amerikassa. 
Pohjois-Amerikan ympäristönhoi-
tokoneiden myynnin uskotaan ale-
nevan noin 20 prosenttia.

Maarakennus- ja metsäkoneiden 
myynti takkuaa edelleen. Koko vuo-
den pudotuksen arvioidaan olevan 
yli 40 prosenttia.

Konsernin maksuvalmius on erit-
täin hyvä ja kassa vahva, mikä takaa 
pääsyn luottomarkkinoille edullisin 
rahoitusehdoin.

Mobiili puukaasuvoimala ja hakekuivuri 
näytteillä Farmarissa

Reisjärvinen GasEK Oy tuo näytte-
lyyn merikonttiin rakennetun pien-
voimalan, johon on asennettu sievi-
läisen Erkki Kangasojan kehittämä 
pyrolyysikaasutin (ks. Koneviesti/
BioEnergia 3/2007) ja Agco Power 
-generaattori. 

Puukaasuttimen hakkeensyöttö-
järjestelmä toimittajia ovat Biofire 
Oy ja Veljekset Ala-Talkkari Oy.

Laitteisto esiteltiin ensi kerran Jy-
väskylän Puu- ja Bioenergiamessuil-
la syyskuussa 2007. ”Sen jälkeen on 
tehty joitain muutoksia kaasutinyk-
sikköön, mutta varsinaisesti sitä on 
kehitetty teollisesti valmistettavak-

si”, GasEK:n toimitusjohtaja Marko 
Valtonen kertoi.

Näyttelyyn tuotavalla yksiköllä on 
toistaiseksi lämmitetty omaa teolli-
suushallia ja siitä on saatu myös tar-
vittava sähköenergia. Laitoksen säh-
köteho on 20–35 kW ja lämpöteho 
60–100 kW. 

Valtosen mukaan tavoitteena on 
rakentaa kahden tehoisia yksiköi-
tä, pienemmän teho olisi 30/60 ja 
suuremman 50/100 kW. Isomman 
yksikön verottomaksi hinnaksi Val-
tosen varauksellinen arvio on noin 
100 000 euroa ilman varaajaa ja hak-
keensyöttölaitteistoa.

Farmari 2009 -näyttelyn bioenergiaosastolla on 
esillä puukaasukäyttöinen, merikonttiin asennet-
tu kombivoimala ja pyöräalustainen hakekuivuri.

”Jos vuotuinen sähköntarve 
on 350 000 kWh, ja hake tehdään 
omasta rangasta, energian tuotan-
tokustannuksissa päästään plussal-
le. Ostohakkeella kulut peittyvät.”

Oulunsalolainen CCM-Power 
Oy esittelee näyttelyssä kehittä-
mänsä uuden, vastavirtausteknii-
kalla toimivan, pyöräalustaisen 
kuivurin, jolla haketta voidaan kui-
vata vähällä energiamäärällä. Se so-
veltuu kaikkeen kiinteän bioenergi-
an kuivaukseen. Sen teho on mitoi-
tettu kuivaamaan 70 hakekuutiota 
vuorokaudessa.

CCM-Power Oy on kehittä-
nyt niin ikään puukaasulla käyvän 
kombivoimalan, joka tuottaa läm-
pöä Kempeleeseen rakennettavan 
ekokorttelin aluelämpöverkkoon ja 
sähköä korttelin 10 matalaenegia-

taloon. Muina sähköntuotannon 
vaihtoehtoina ovat pientuulivoima 
ja dieselgeneraattori. Voimalaa tuo-
da Farmari-näyttelyyn.

Pekka Ahvensalmi CCM-Powe-
rista kertoo voimalan sähköteho 
olevan 25 kW:n luokkaa, lämpöte-
hon 60–100 kW. Lämpöverkon li-
säksi energiaa voidaan varastoida 
isoon vesivaraajaan.

Puukaasuttimessa on automaat-
tisytytys, se myös sammuu auto-
maattisesti, kun energiantarvetta ei 
ole. Ahvensalmen mukaan laitoksen 
ylläpitohuoltoon riittää kaasutti-
men tuhkanpoisto imurilla viikon, 
parin välein. Laitoksen hoidosta ei 
ole vielä sovittu, mutta ilmeisesti 
tuon vastuun ottaa asukkaiden pe-
rustama osuuskunta. n

tiin kaksikin, jolloin painoa kertyy 
400–600 kiloa.

Kaakkola toimittaa paalit suoraan 
asiakkaille. Ne kuormataan puuta-
varakuormaimen kahmarilla trak-
torin perävaunuun. 

Nyt Kaakkola on ostanut kuor-
ma-auton, johon tulee vaihtolava-
laitteisto. ”Paras vaihtoehto on viedä 
itse heinät asiakkaalle, jolloin paalit 
pysyvät ehjinä. Me korvaamme pi-
laantuneen heinän, joten vastuusta 
ei tarvitse käydä riitelemään, kun it-
se vie kuorman perille.”

Ruokintarobotti estää ähkyn
”Omasta päästä ja puusta” on tehty 
myös hevosaitauksen ruokintaro-
botti. 

Sen ansiosta hevoset eivät syö it-
seään ähkyyn asti, ja ne voidaan ha-
kea ratsastettaviksi päivällä koska 
tahansa. Tällä tavoin sekä ylilihavat 
että laihat hevoset kuntoutuvat.

Heinäkaukalon edessä on muo-
vinen verhoseinä. Kytkinkelloon on 
ohjelmoitu, milloin sähkömoottori 
kelaa seinän ylös, milloin alas. 

”Nyt se avaa seinän aamuviideltä. 
Sama toistuu kahden tunnin välein 
suunnilleen puoleen yöhön saak-
ka. Seinä on auki puoli tuntia ker-
rallaan, jolloin syöntiaikaa on viisi 
tuntia. Laitumellahan hevoset syö-
vät 16–20 tuntia vuorokaudessa”, 
Pekka Kaakkola sanoi.

”Tähän voisi tehdä vielä jonkin-
laisen paaliradan, johon voisi lada-
ta esimerkiksi viikonlopun tarpeen 
heiniä”, hän tuumasi. n

Heinäkausi avattiin vaihteeksi 
poutasäässä

Lopelle, Anita ja Pekka Kaakkolan 
tilalla järjestettyyn avaukseen saa-
puivat vain toimittajat ja kutsutut 
puhujat. Laatuheinän tuottajat oli-
vat niin kuin pitääkin korjuutöissä. 

Isäntäväkikin odotteli vieraiden 
lähtöä päästäkseen täyttämään lato-
kuivuria. Sitä ennen he saivat Laatu-
heinärenkaan heinähangon merkik-
si valinnastaan Vuoden 2009 ”heinä-
miespariskunnaksi” edelliselta hei-
nämieheltä, MTT:n tutkija Susanna 
Särkijärveltä.

Kaakkolan tila (www.kaakkola.
com) on erikoistunut tuottamaan 
heinää myyntiin. Korjuualaa on 
noin 40 hehtaaria. Kuivaa heinää 
korjataan yksi sato, paalattavaa säi-
löheinää kaksi, mieluusti kolme. 
Säilöntään käytetään maitohappo-
pohjaista ainetta.

Toinen tukijalka on noin seitse-
män vuotta sitten aloitettu islan-
ninhevosten kasvatus. Niitä on pari-
kymmentä. Sitten huomattiin, ettei 
”issikoiden” eikä niiden ratsastajien 
varusteisiin erikoistunutta kauppaa 
ole, joten sellainen perustettiin. 

Latokuivuri täyteen 
ja tyhjäksi siltanosturilla
Latokuivurin kahteen siiloon mah-

tuu noin 2500 heinäkuutiota, suurin 
piirtein 120 tonnia. Kuivuri on pian 
10-vuotias. Korjuuseen on noukin-
vaunu, kuivurin täyttöön siltanos-
turi. 

Pääpuhaltimen liitäntäteho on 32 
kW, se ottaa ilman kattolappeen al-
ta. Sen avuksi käynnistetään tarvit-
taessa Volvo-diesel, kun kuivuri on 
täynnä ja aurinko paistaa. 

Kuivurin pohjana on solukumi-
matolla eristetty hiekkakerros ja 
lattian harvan laudoituksen alla on 
noin metrin korkuinen ilmatila. 
Kuivuri on tehty niin, että ilma tulee 
mahdollisimman tasaisesti läpi koko 
kuivauskerroksen.

Pekka Kaakkola on tehnyt kahden 
kuivaussiilon väliin kiinteää paa-
lainta täyttävän syöttökuljettimen, 
johon heinä annostellaan siltanos-
turilla. Paalit putoavat kuilua pitkin 
suoraan perävaunun lavalle.

Paalit suoraan asiakkaille
Paalaimena on pienin Claas Quad-
rant, jolla voidaan tehdä 1–2 hevo-
sen talleille noin 80-senttisiä ”mi-
dipaaleja”, jotka 100–150-kiloisina 
kulkevat nokkakärryissä. Suurim-
mat kanttipaalit ovat 180-senttisiä. 
Niitä voidaan kääriä samaan paket-

etelä-Suomen Laatuheinärenkaan jäsenet ovat 
tottuneet pitämään heinäkauden avajaisensa sa-
teessa ja sisällä, ja väkeäkin on ollut.

n   Pertti Jalonen

Anita ja Pekka Kaakkola ovat vuoden 2009 ”heinämiespariskunta”.ã

Siltanosturilla täytettävän 
syöttölaitteen alla palvelee vielä 
vanha Welger-kovapaalain.

ã
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Kasvinsuojelu–suora-
kylvöpäivä Loimaalla
n   Jussi Knaapi

Loimaan teemapäivä osoitti, että sille 
on tilausta. Väkeä ei ehkä ollut aivan 
tavoitteen mukaisesti, mutta paikalla 
olleet saivat kotiin viemisiksi tuhdin 
paketin viimeistä alan tietoa. 

Tapahtuman järjestivät Kone-
viesti sekä Maatalouden ammatti-
tapahtumat Levomäki Tuomas ja 
Mäkelä Erkki.

Päiviin oli yhdistetty kasvinsuoje-
lukoulus. Idea oli mainio. Maatalou-
den ammattitapahtumien järjestä-
mässä koulutuksessa kurssilaiset sai-
vat taatusti hyvää tietoa ja päälle vielä 
yritysten kone-esittelyt, jotka saivat 
erittäin intensiivisen vastaanoton.

Loimaan ammatti- ja aikuis-
opiston koulutilan pelloilla jatku-
va Koneviestin suorakylvökoe on 
edennyt neljänteen vuoteen ja vil-
jelykierron mukaisesti vuorossa oli 
kevätrypsi. 

Kokonaisuutena oli havaittavissa, 
että rypsi sopii suorakylvöön, mutta 
omat erityispiirteensä tämäkin kas-
vukausi on jo ennättänyt näyttää.
Valtaosa ruuduista oli taimistunut 
todella hienosti, mutta pari mui-
ta myöhemmin kylvettyä koealuet-
ta on kärsinyt halloista ja sääoloista 
korostetusti. Joillakin kylvöruuduil-
la oli selvää ongelmaa väärin valitus-
ta kylvösyvyydestä. 

Läpi ruutujen oli havaittavissa, 
miten maan muokkaus herättää sie-
menrikkakasvit. Koskemattomissa 

olkipeitteisissä kohdissa sen sijaan ei 
rikkaruohoisuus ollut vaivana. Kas-
vustoja tullaan havainnoimaan mm. 
kylvösyvyyden ja -tiheyden osalta 
erityisen tarkasti ja tulokset tulevat 
aikanaan lehden sivuille.

Konekentällä olivat esillä kaik-
ki suorakylvökoneet, joiden esittely 
luonnollisesti kiinnosti yleisöä. Uu-
tuuksina niin Vieskan Metallin tuo-
re Pneuma kuin myös ensimmäis-
tä kertaa kylvöruudulla esiintyneet 
Väderstadin Seed-Hawk ja  Kverne-
landin Accord sekä Lemkenin Com-
pact-Solitair. Krauselta oli mukana 
Caddy, vaikkakin kylvökoe oli tehty 
vanhemmalla mallilla.

Syysrypsin kylvökoe tehtiin kasva-
vaan ohraan ja tilaa on myös G2G-
kokeelle, jossa raiheinää on aluskas-
vina ohran alla suorakylvössä.

Kasvinsuojeluruiskujen valmis-
tajat olivat samoin mukana kautta 
linjan. Flex Fertelizerin nestelannoi-
tusprojektia esiteltiin ja kiinnostusta 
herätti luonnollisesti Tume-kylvö-
lannoittimeen asennettu nestestart-
teri-varustus.

Kasvinsuojelurintamalla tehtiin 
Bernerin toimesta ruiskutuskokei-
ta. Nähtävillä oli mm. rypsin heinä-
mäisten rikkaruohojen torjuntaan 
sopiva uutuustuote Broadway.

Loimaan koekentällä kannattaa 
vierailla kesän aikana uudelleenkin. 
Kaikki koeruudut on merkitty, joten 
omatoiminen kierros onnistuu vai-
vattomasti. n

Kasvinsuojeluaineiden käyttäjäkoulutus yhdistettynä konekierrok-
seen oli hyvä oivallus. Peter Fritzen (oik.) ja Ilpo Hartikainen pu-
dottelivat koko päivän painavaa asiaa kuulijoiden sulateltavaksi.

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

M
aatalouden konekustannus on Suomessa poikkeuksellisen 
korkea. Se johtuu lyhyestä käyttökaudesta. Kylvöaikaa on ke-
väällä pari–kolme viikkoa ja saman verran syksyllä, ja syys-
kylvöt menevät päällekkäin puinnin kanssa.  Keski-Euroopas-

sa kylvöt tehdään valtaosin syksyllä ja ne aloitetaan syyskuun puolivälissä, 
kuukausi sen jälkeen kun puinnit on saatu tehtyä, ja kylvöjä jatketaan jou-
lukuulle.

Konekustannusten alentamiseksi markkinoille on kaivattu takaisin van-
hanmallista, yksinkertaista ja halpaa konekantaa. Kaipaajat ovat kirjoitus-
pöytäfilosofeja, joilla askel ei ruopaise maata. Noita vanhanmallisia mäki-
tupalaisen konemalleja ei kukaan halua ostaa, ja kun ei löydy ostajia, ei ole 
tekijöitäkään.
Kustannusjahtiin on lähdettävä toisesta päästä: koneiden käyttöä tehosta-
malla. 

Opiskeluaikana harjoittelimme työaikatutkimusta. Se kuului maatalou-
den työtekniikan oppiaineeseen, josta myöhemmin ruvettiin käyttämään 
nimitystä maatalousteknologia. Työntekijän tai työkoneen perään pantiin 
kellokalle, joka mittasi sekuntikellolla eri työvaiheisiin kuluneen ajan. Tuo-
ta tutkimusalaa opiskelijapolvi piti hiukan turhanaikaisena, mutta kun nyt 
ajattelen tuota 45 vuotta sitten saamaani opetusta, siinä ei puhuttu ollen-
kaan väärästä asiasta. Kylvökone tekee sille tarkoitettua työtä vain, kun se 
kulkee vantaat maassa.
Parin naapurin kanssa olemme maailmaa parantaessamme pohtineet, voi-
ko kolme taloa jättäytyä yhden 3-metrisen kylvölannoittimen varaan. En-
nen kylvökoneita oli joka talossa yksi, eli yhteensä kolme. Yksi on  jo yhteis-
työn seurauksena siirtynyt ladossa perimmäiseksi ja nyt mietitään, voidaan-
ko toinenkin poistaa käytöstä. Kolmen talon kylvöala on yhteensä 350 ha.
Jos säästetään yksi kylvökone kaikilla herkuilla ja sen veturi, niiden uushan-
kinta-arvo on 100 000 euroa. Sen edestä kannattaa pitää parit turpakäräjät.

Kylvökoneen suoritusteho on vain vähän riippuvainen siitä, millä nopeu-
della sitä pellolla ajetaan. Ja aina kun vauhtia lisätään, jälki huononee. Sak-
salaisen harjoittelutilan isännällä oli ohje, että jos vauhti nousee yli 8 km/h, 
kylväjä siirtyy sikalan puolelle. Teho riippuu siitä, paljonko kokonaisajas-
ta kuluu koneen täyttöihin, montako tuntia vuorokaudessa kone liikkuu ja 
paljonko koneessa on työn seisauttavia häiriöitä tai lajikkeen vaihtoon liit-
tyviä operaatioita. Tehoon vaikuttaa myös se, kuinka pitkiä nuo pysäykset 
ovat.

Vaikka pimeällä kylvöön ei mentäisikään (siinä tulee enemmän virhei-
tä), ensimmäinen kuski voi aloittaa kylvön aamulla klo 5.00 ja toinen päät-
tää illalla klo 22.00. Kokemuksen mukaan tuona aikana saa hyvin kylvettyä 
3-metrin koneella yli 30 ha päivässä.
Toinen ratkaiseva tekijä on logistiikka. Jonkun täytyy ehtiä huolehtimaan 
siitä, että täyttövaunut ovat kylvöalueen lähituntumassa pystyssä. Mutta 
kun useampi talo tekee työt kimpassa, siihenkin tekijä löytyy. Kun viljelijä 
haluaa, tai joutuu, tekemään kaikki työt itse ja yksin, hän maksaa huomatta-
van summan ylimääräisinä konekustannuksina.
Konekannan minimointiin lähdettäessä varaosien pikainen saanti on tur-
vattava. Jos osa on omassa hyllyssä, sen vaihtaa paikalleen tuota pikaa.  Jos 
osaa on lähdettävä hakemaan, siinä jo kuluu aikaa. Jos kone ei ole kotimai-
nen, eikä maahantuojalla ole osaa hyllyssä, aikaa odotteluun kuluu käytän-
nössä pari päivää.
Koneita myyvät liikkeet harjoittavat varaosilla normaalia liiketoimintaa, ei-
kä siihen kuulu osien seisottaminen hyllyssä. Harvinaisemmat osat joudu-
taan käytännössä aina tilaamaan.

Jos siitä summasta, minkä konekannassa säästää, panee 5 % oman varaosa-
varaston perustamiseen, saa jo melko kattavan turvan työkatkojen varalle.

Kimppakoneen täytyy 
pysyä liikkeessä

Agrimarket ja Yara järjestivät 
Nurmi 2009 -tapahtuman Saarijärvellä
Näytillä JD:n uusi paalainkäärin ja Krone Big X650.

Nurmi 2009:n ohjelmassa oli työ-
näytösten lisäksi mm. rehusiilon 
täyttönäytös. Agrimarketin yhteis-
työkumppaneiden osastoilla saat-
toi tutustua nurmen lannoitukseen, 
kasvinsuojeluun ja lajikkeisiin. Ta-
pahtumassa oli pari tuhatta kävijää.

Yksi näytöksen kiinnostavimmis-
ta koneuutuuksista oli John Deeren  
744-paalainkäärin. John Deere 744 
-mallissa on 25-teräinen silppuri. 
Silpun teoreettinen pituus vaihtelee 
käytössä olevan teräluvun mukaan 
välillä 40–140 mm. Paali pyörähtää 
kammiosta suoraan käärinpöydäl-
le, joka siirtyy hydrauliikalla taakse-
päin käärintää varten. 

Krone nosti profiiliaan tuomalla 
Saarijärvelle Krone Big X650 -ajo-
silppurin, jonka 16-litraisen V8-

moottorin suurin teho on tyyppi-
numeron mukaan 650 hevosvoi-
maa eli 480 kW. Krone Big X 650 on 
Krone-mallisto toiseksi pienin, suu-
rimmissa malleissa voimantuotosta 
huolehtii kaksi rinnakkain kytket-
tyä moottoria. Big X -ajosilppureita 
ei ole vielä myyty Suomeen.

Rehun siirto silppurilta aumaan 
hoitui kippivaunujen lisäksi An-
naburger-vaunulla, jonka alustalle 
voidaan asentaa erilaisia lavoja. Saa-
rijärvellä vaunussa oli puskutyhjen-
nyksellä ja rehulaidoilla varustettu 
kiinteälaitainen lava. Puskutyhjen-
nyksen ansiosta kuorman tyhjennys 
onnistuu rehuaumaankin turvalli-
sesti, sillä lava työnnetään eikä kipa-
ta tyhjäksi. n

JD:n uudessä 744-paalainkäärimessä on 25-teräinen silppuri.

Krone Big X650:ssa on mallimerkinnän mukaisesti 650 hevosvoimaa.

ã


