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Biojack-energiapuukoura Yrittäjien 
Maatalous Oy:n myyntiin
Yrittäjien Maatalous Oy:n toimi-
paikat ja yhteistyökumppanit ovat 
aloittaneet Nummek Oy:n Biojack 
-energiapuukourien jälleenmyyji-
nä.

Biojackit täydentävät Y-Maata-
louden tuotevalikoimaa. Ryhmän 
konemyynti on kasvanut jatkuvasti, 
ja omatoimisessa koneellisessa ener-
giapuun korjuussa nähdään mah-
dollisuuksia.

 Biojack 150 on isäntälinjan veit-
sikatkaisulla ja kaatotiltillä varus-
tettu energiapuukoura (KV 09/09), 

jonka alustakoneeksi riittää maata-
loustraktori. Kouralla  voidaan sekä 
kaataa että kuormata pienpuuta. Y-
Maataloudelta on puuttunut mm. 
Patruuna-kuormaimiin sopiva ke-
vyt ja edullinen energiakoura.

Nummek Oy saa yhteistyön kaut-
ta Biojack 150 -energiapuukouril-
le kattavan myyntiverkoston ko-
timaassa. Yrittäjien Maatalouden 
toimipisteet ja kumppanit tavoitta-
vat isäntälinjan energiapuukouran 
kohderyhmän, maatalous- ja met-
sätalousyrittäjät. - JV

Ålö kiihdyttää 
etukuormain- 
valmistustaan
Ålö Ab on päättänyt nostaa etukuormainvalmis-
tustaan kaikissa tehtaissaan.

Ålön toimitusjohtaja Olle Pehrsso-
nin mukaan 22.3. alkaen tuotanto-
kapasiteettia on lisätty noin 40 pro-
senttia vuoden alkuun verraten.

”Päätös perustuu tilausvirran vah-
vistumiseen ja siihen, että haluamme 
pitää kiinni asiakkaille luvatuista toi-
mitusajoista. On liian aikaista sanoa, 

onko kysynnän kasvu tilapaista vai 
merkitseekö se, että matalasuhdan-
ne on ohi. Katsomme joka tapauk-
sessa luottavaisina tulevaisuuteen”, 
Pehrsson sanoo.

Tehtaalla tarvitaan lisätyövoimaa. 
Lisäys hoidetaan määräaikaisin työ-
suhtein.

Turve-Unsa -vaunut 
palaturpeen 
keruuseen

Honkajokelainen Suotek Oy on 
aloittanut suositun Turve-Unsa 
-palankeruuvaunun valmistuksen 
ja markkinoinnin.

Turvepiireissä hyvin tunnettu 
Turve-Unsa on edullinen ja teho-
kas ratkaisu palaturpeen keruu-
seen. Hyvissä olosuhteissa turvet-
ta nousee aumaan jopa 1 000 m³ 
vuorokaudessa. Vaunun keruupää 

myös seuloo turvetta ja aumaan 
saadaan nostettua puhdasta tava-
raa suoraan kentästä. Turve-Unsa 
on varustettu teloilla, joten se liik-
kuu kevyesti suolla. Keruuvaunun 
veturiksi riittää mainiosti 100 hv 
maataloustraktori.

Lisätiedot: Toni Pajukoski 040- 
5553864 tai Juha Leivo 050-3799992

Vastaisku lamalle – Nipere Oy lisäsi 
tuotantotiloja
Toimitusjohtaja Ari Ollikkalan luotsaama Nipere 
Oy on virkistävä yritys. Jo edellisen laman aikana 
firma työllisti väkeään rakentamalla lisää tuotanto- 
tilaa.

   Jussi Knuuttila

Nyt Nipere on toistanut saman tem-
pauksen. Teuvalla juhlittiin maalis-
kuun puolivälissä 1 400 neliömetrin 
laajennusosan valmistumista. Li-
sätilan hinnaksi tuli noin miljoona 
euroa. Nipere Oy ja sisaryhtiö Data- 
steel Oy toimivat nyt noin 5 100 ne-
liömetrin tiloissa.

Ari Ollikkalan mukaan laajen-
nukselle on ollut krooninen tarve jo 
vuosia. Siihen ei kuitenkaan ole mal-
tettu satsata, koska tuotanto on tar-
vittu kysyntää tyydyttämään. Nyt, 
laman hillittyä kysyntää, katsottiin 
voitavan laajennukseen ryhtyä. 

Kuten edelliselläkin kerralla, laa-
jennus toteutettiin käyttämällä omaa 
työväkeä rakennustöissä. Esimerkiksi 
Niperen Kristiinassa toimiva yksikkö 
rakensi kaikki tarvittavat teräskan-
nattimet. Betonielementtiseinät toi-
mitti teuvalainen Betoniluoma Oy.

Tällaiseen rakentamiseen uskal-
lettiin ryhtyä, koska edellisen laman 
aikana hankitut kokemukset olivat 
niin hyvät, sanoo Ollikkala. Roh-
keutta antoi sekin, että yrityksen 

omavaraisuus on hyvässä kunnos-
sa. Ollikkala kiittelee myös Teuvan 
kuntaa. Se tukee yritysinvestointeja 
tapauskohtaisesti joko suoraan tai 
korkotuen avulla. 

Lamarakentamisessa on kosolti 
etuja. Tarvikehinnat ja palvelut ovat 
kohtuullisia ja niitä on hyvin saata-
vissa. Se työvoima, jota ei juuri nyt 
ole tarvittu tuotannossa, on pystytty 
mukavasti työllistämään rakennus-
töissä. 

Aivan täysin lomautuksilta ei kui-
tenkaan ole vältytty, sen verran lama 
on purrut, Ollikkala myöntää. 

Kasvua viennistä
Toimitusjohtaja näkee tulevaisuu-
dessa kohtalaisia kasvumahdolli-
suuksia. Suurin osa kasvusta on ha-
ettava viennistä. Puola ja Baltian-
maat ovat tällä hetkellä tärkeimmät 
vientimaat. 

Niperen tytäryhtiö Rivakka Pols-
ka perustettiin hoitamaan asioita 
Puolassa. Etenkin Puolaa Ollikkala 
pitää lupaavana alueena. Sen pik-

kutilat tulevat tarvitsemaan mo-
nen sortin masiinaa, ennen kuin 
menossa oleva rakennemuutos on 
takana.

Kotimaassa Niperen myyntikana-
vina toimivat suoran myynnin lisäk-
si Hankkija-Maatalous ja Pellonpaja. 
Ollikkala uskoo, että myös kotimaan 
myynti elpyy ennalleen, kunhan la-
masta päästään. 

Suurin osa liikevaihdosta kertyy 
erilaisista myllyistä. Yritys valmistaa 
muutakin rehunvalmistuksessa tar-
vittavaa kalustoa. Siilot, kuljettimet, 
lietsot, rehuvaunut ja sekoittimet 
ovat tuttuja Niperen tuotteita.

Samassa rakennuksessa toimiva 
Datasteel Oy on erikoistunut alle 20 

millimetrin paksuisten levyjen la-
serleikkaukseen ja särmäykseen. Se 
valmistaa alihankintana kaikenlai-
sia metalliosia, ja myös kokoaa val-
miita laitteita. Asiakkaita on ympäri 
Suomea.

AS-Muovi Oy valmistaa Teuvalla 
erilaisia muoviosia ja valmiita tuot-
teita. Käytössä on suulake- ja ruis-
kupuristuskoneita. Asiakkaita on 
maatalouskoneteollisuuden ohessa 
monelta muulta teollisuuden alalta. 

Nipere Oy, Datasteel Oy ja AS-
Muovi Oy muodostavat sisaryritys-
ryppään, jotka yhdessä työllistävät 
Teuvalla noin 50 henkilöä. Liike-
vaihtoa kertyy yhteensä noin 6 mil-
joonaa euroa.

Rakentamisen valmistumista juhlittiin näyttävästi. Toimitusjohtaja 
Ari Ollikkala ottaa tässä vastaan kunnan tervehdystä.
ã

MEPU KUIVAUKSEEN 
JA VARASTOINTIIN

MEPU OY
Mynämäentie 59 21900 Yläne  
Puh. (02) 275 4444, fax (02) 256 3361
mepu@mepu.com  www.mepu.com

MEPU kiinteät kuivurit 100-600 hl 
- erä- tai jatkuvatoimisena
- yli- tai alipaineisena
- öljy- tai kotimainen 
 energia

MEPU KULJETTIMET 
Tehokkaat kuljettimet viljansiirtoon

YRITTÄJÄVETOINEN MEPU-JÄLLEENMYYNTIVERKOSTO 
– NYT LÄHEMPÄNÄ SINUA! Katso lähin jälleenmyyjäsi netistä!

MEPU PYÖREÄT SIILOT 
Kustannustehokkaat varastoimisratkaisut tilallesi!
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Lumet pois katolta 
lumilingolla!

Parinkymmenen metrin päästä radio-ohjatun 
nosturiauton köyteen ripustettu lumilinko on te-
hokas keino poistaa raskaita lumikuormia tasa- 
ja harjakattoisiltakinkin rakennuksilta. 

Matti Karhunen

Jouduin hiihtoloma-aikoihin tilaa-
maan kattolumien hätäkevennyksen 
Palo-ja pelastuslaitoksen keskuksel-
ta erääseen  lauttasaarelaiseen urhei-
luväen huoltorakennukseen.

Rakennus jo notkui ja ritisi, lumi-
kuorman paino lähenteli 30–40 ton-
nia.  Tämä oli välitön uhka urheile-
van pikkuväen päällä. Kyseistä kent-
tää ylläpitävät liikuntavirastolaiset 
lähettivät  paikalle heti kunnon ka-
lustoa ja kokeneen tekijän,  joten oli 
tilaisuus nähdä harvinaista ja teho-
kasta työskentelyä.  

Linko katolle
Nosturiauton koukkuun tasapai-
noon ripustettu lumilinko pystyi hy-
vin irrottamaan ja heittämään raken-
nuksen kattoon jäätynyttä lunta ja 
jääkerroksia 10–12 metrin päähän. 

Lingon kuljettajalla oli vyöllään 
(lantion etupuolella, eräänlaisessa 
repussa) autonosturin kauko-oh-
jaamiseen tarvittavat säätimet. Ka-

ton reunan lähestyessä oli täysi var-
muus, ettei käyvää konetta/linkoa  
menetetä mihinkään, se kun riip-
puu rauhallisesti tasapainossa ja on 
joka hetki vakaan nosturin liikkeillä 
sijoiteltavissa haluttuun paikkaan. 

Uskoisin että käytetyllä tehok-
kaalla nosturiautolla sama operaatio 
olisi voitu tehdä hallitusti jopa 3–4. 
kerroksen katollekin. Itse autoa ei 
jouduttu siirtämään kertaakaan ky-
seisen noin 120 neliön katon tyhjen-
nyksessä. Lingon polttoainekin riitti 
ilman lisätankkausta. 

 Työ hoitui juohevasti yhden mie-
hen eli kuljettajan työskentelynä. 
Tänä talvena on nähty jos minkä-
moisia, tyhmänrohkeitakin työsuo-
rituksia kattojen lumikuorman ke-
ventämiseksi. Olisi kaikin puolin 
toivottavaa, että tämän talven tum-
puroinneista otettaisiin opiksi, ja ka-
toille lisättäisiin edes kiinnityspistei-
tä huoltomiesten turvavaljaita varten 
– mieluiten hyvän sään aikana.

Väderstadille hyvä 
tulos heikosta idän-
viennistä huolimatta
Vuosia jatkunut kasvu ja voimakas kysyntä py-
sähtyivät viime vuonna. Maailmanlaajuinen viljan 
ja maidon alhainen hintataso hillitsee edelleen 
Väderstad-tuotteiden kysyntää.

Väderstad-Verken Ab:n vuoden 
2009 myynti aleni edellisvuodesta 
24 prosenttia 1,5 miljardiin kruu-
nuun (159 miljoonaan euroon). Tu-
los oli kuitenkin 85 miljoonaa kruu-
nua (9 miljoonaa euroa) voitollinen. 
Liikevoittoprosentti oli 5,7. 

Myös yrityksen tase pysyi vahvana: 
omavaraisuusaste oli 47 prosenttia.

Yrityksen oli viime vuonna irtisa-
nottava työntekijöitään kustannus-
ten alentamiseksi. ”Vuosi oli rank-
ka. Oli tuskallista irtisanoa ihmisiä, 
mutta se oli välttämätöntä vallitse-
vassa suhdanteessa”, yrityksen halli-
tuksen puheenjohtaja Crister Stark 
sanoi yhtiön tulostiedotteessa.

Väderstadin valmisteiden kysyn-
tä väheni voimakkaimmin Venäjällä, 
Ukrainassa sekä Itä- ja Keski-Euroo-
passa, joissa kysynnän kasvu on vii-
me vuosina ollut voimakkainta. Ke-
hitykseen vaikuttivat matalien vil-
janhintojen lisäksi sikäläisten pank-
kien rahoitusongelmat. Toisaalta 
myynti Puolassa ja Unkarissa myynti 
kasvoi kuin myös useimmissa Länsi-
Euroopan maissa. ”On merkittävää, 
että heikosta kysynnästä huolimat-
ta Ukrainassa toimiva myyntiyhti-

ömme toimi kannattavasti”, Crister 
Stark korosti.

Kuluvan vuodenkaan näkymät ei-
vät ole positiiviset. ”Takana on kak-
si ennätyksellistä satovuotta, jolloin 
kasvanut tarjonta on painanut vil-
jan hinnat alas. Viljan kysyntä on sa-
maan aikaan vähentynyt. Viljelijöi-
den tilavarastoissa on edelleen pal-
jon myymätöntä viljaa, mikä painaa 
hintoja alas.”

Väderstad-Verken jatkaa tuotan-
nollisia investointeja saadakseen ko-
nepajan toiminnan mahdollisimman 
kustannustehokkaaksi ja järkeväksi. 
Automaattiseen materiaalinkäsit-
telyyn ja 3D-laserleikkuriin inves-
toitiin viime vuonna 170 miljoonaa 
kruunua (18 miljoonaa euroa). Ko-
neenosien esivalmistuksen automaa-
tiotaso hakeekin nyt vertaistaan.

”Jatkamme väsymättä tuoteke-
hitystä. Useita uusia tuoteperheitä 
on eri kehitysvaiheissaan. Lisääm-
me myös läsnäoloamme maailman 
eri puolilla, kuten Etelä-Afrikassa. 
Olemme myös perustamassa myyn-
tiyhtiötä Romaniaan, josta voi tulla 
meille merkittävä markkina”, Stark 
arvioi.

Lasti suojaan sateelta
Sievin Konepalvelu Oy on aloittanut 
peräkärryn taittopeitteiden valmis-
tuksen. Idea peitteessä on yksinker-
tainen. Suoja on kangaspressusta ja 
teräsputkesta tehty loivalappeinen 
katto, joka asennetaan peräkärryn 
päälle.

Taittopeite on mekanisoitu peite 
sellaisten lastien suojaksi, jota eivät 
saa kastua. Toisaalta voi kysyä, onko 
sellaista kuormaa olemassakaan, jo-
ka tykkäisi hyvää sateesta tai trakto-
rin pyöristä nousevasta rapakosta.

Taittopeite sopii useimpiin mark-
kinoilla oleviin peräkärryihin. Pei-

te taittuu kaksin kerroin kärryn si-
vulaidan ulkopuolelle. Taittaminen 
hoituu M-mallissa käsin kammesta 
vääntämällä ja H-mallissa hydrau-
lisesti traktorin ohjaamosta. Taitto-
peitteen mekanismi on patentoitu.

Hintaa kärryn taittopeitteelle 
kertyy 1 200–1 600 euroa (alv 22 %) 
kärryn koosta ja valittavasta avaus- 
ja sulkemismekanismista riippuen. 
Asennus on valmistajan mukaan 
erittäin helppo tehdä itse. Taitto-
peitteiden toimitusaika on parisen 
viikkoa ja markkinoinnin hoitaa Ti-
mo Reini Seinäjoelta.

Wedalta uusi 
kuivaruokkija
Saksalainen Weda laajentaa tuote-
valikoimaansa kuivaruokkijoihin. 
Uusi Xtra Feeder on 8-paikkainen 
ruokintayksikkö, joka asennetaan 
kahden karsinan väliin. Kumpaan-
kin karsinaan tulee neljä ruokinta-
paikkaa. Säiliön vetoisuus on 101 lit-
raa ja yhdellä Xtra Feederillä pystyy 

valmistajan mukaan ruokkimaan 50 
eläintä.

Säiliön seinämien jyrkällä muo-
dolla on pyritty estämään rehun 
holvaantuminen. Xtra Feederiä val-
mistetaan kahta mallia: pienempi S 
on tarkoitettu pikkuporsaille ja XL 
suuremmille eläimille.

EU-TRAKTORIMÖNKIJÄ

• Tieliikennehyväksytty malli
• T-ajokortti (15 vuoden ikä)
• Verovähennyskelpoinen (T3-traktorityypitys)

• Alhaiset käyttökustannukset
• Ei vaadi määräaikaiskatsastuksia
• Sis. vinssin ja vetokoukun

8.990,-
+ paikkakuntakohtaiset toimituskulut.

EU-traktori Arctic Cat 500 TRV 4x4

ARCTIC CAT 500 TRV 4x4

EU-TRAKTORIMÖNKIJÄEU-TRAKTORIMÖNKIJÄ
JÄRKILAITE KOVAAN TYÖHÖN

Maahantuoja:

KYSY LISÄÄ PAIKKAKUNTASI 
ARCTIC CAT -JÄLLEENMYYJÄLTÄ.

WWW.ARCTICCAT.FI

Kysy myös muita

traktorimalleja!
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Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

Sarka-messut 
vakioituu 
talven messuksi
seinäjoen Areenalla 5. – 6.helmikuuta kävi 8 600 
kävijää. Näytteilleasettajia oli noin sata ympäri 
suomea.

Toisen kerran järjestetyt Sarka-mes-
sut keskittyi tällä kertaa maatalousra-
kentamiseen. Näytteilleasettajat oli-
vat tyytyväisiä messujen antiin. Mes-
sujen kävijöistä suurin osa oli alan 
ammattilaisia. Monipuolinen talven 
näyttely sijoittuu ajankohtaan, jol-
loin muita alan tapahtumia ei ole. 

Maatalousrakentamisen erikois-
messuilla oli merkille pantavaa, että 
erilaiset energiavaihtoehdot olivat 
hyvin esillä.  Tarjonta oli enimmäk-
seen bioenergiapainotteisia, mutta 
perinteisemmät stokerin ja pannu-
jen tekijät olivat hyvin edustettuina. 

 Vaikka messut olivat painottu-
neet rakentamiseen, oli paikalla 
myös kotieläinkamppeita. Peltovil-
jelyn masiinat eivät kuuluneet tähän 
repertuaariin.

Ruokintalaitteiden edustus oli 

kohtuuhyvin myös edustettuna.  
Mielenkiintoinen uutuus oli loi-
maalaisen Johematicin Shoushuu-
kan-merkkinen hajunsyöjä. Idea 
perustuu juomalinjaan liitettävään 
putkeen, joka muuttaa veden omi-
naisuuksia siten, että sian vatsa toi-
mii hajuttomammin. Jos laite toi-
mii likikään niin kuin esite lupaa, 
tulee se olemaan mullistava uutuus 
ympäristön hajuhaittojen poista-
jana. Uutuus oli myös Schauerin 
ruokkijaan saatava lisäominaisuus, 
jolla voidaan puhaltaa kuivikkeet 
karsinaan. Uusien eläinten viihty-
vyysavustuksiin on saatavana 75 % 
avustus. Schauerin ruokkijan omi-
naisuudet lienevät tähän täsmätty. 
Lainsäädäntö kuuntelee yleistä mie-
lipidettä, ja teolliset valmistajat lain-
säädäntöä.

Perinteisellä klapinäytöksellä on aina oma roolinsa suomalaisilla 
maatalousalan messuilla. Palaxin menestystarina jatkuu, sillä kylmän 
talven johdosta klapeilla riittää kysyntää.  

ã

Agromekin kahtia- 
jako loppui lyhyeen
Maatalous- ja kotieläintekniikan uutuudet samaan 
näyttelyyn kahden vuoden välein.

Tanskan Herningissä järjestettävä 
Agromek-näyttely on muokattu jäl-
leen uuteen muotoon. Jaosta vuoro-
vuosin maatalous- tai kotieläintek-
niikkaan painottuviin näyttelyihin 
palataan yhden, joka toinen vuosi 
järjestettävän näyttelyn formaattiin.

”Jako osoittautui epäonnistuneeksi 
kahdesta syystä: se ei kerännyt riittä-
västi kansainvälistä yleisöä ja toisek-
seen yhä useammat näytteilleasettajat 
halusivat harvempaa näyttelyrytmiä”, 
Agromekin uudeksi puheenjohtajak-
si valittu, navettakalusteita valmista-
van Dan Egtved A/S:n toimitusjohta-
ja Sten Andersen sanoo. 

Hänen edeltäjänsä Cormall Hol-
ding A/S:n toimitusjohtaja Peter 
Hansen ehti olla Agromekin pu-
heenjohtajana kaikkiaan 11 vuotta.

Anderson toimii myös Tanskan 

maatalouskonevalmistajien yhdis-
tyksen puheenjohtajana sen yleisko-
koukseen saakka, minkä jälkeen hän 
keskittyy Agromekin vetämiseen.

Agromek on tunnetusti Tanskan 
vientivetoisen maatalouskoneteolli-
suuden näyteikkuna. Jos ulkomais-
ten vieraiden osuus pienenee tuntu-
vasti, vähyys näkyy Tanskan vienti-
vetoisen maatalouskoneteollisuu-
den tilauskannassa.

Seuraava täysimittainen näyttely 
pidetään tänä vuonna 30.11.–3.12. 
ja sen jälkeen tasavuosin kahden 
vuoden välein suunnilleen samana 
ajankohtana tiistaista perjantaihin. 

Maatalouden ja kotieläintalouden 
koneita valmistavan teollisuuden 
rinnalla Agromek vahvistaa kump-
panuuttaan urakointi- ja ympäris-
tökoneiden toimittajien kanssa.

Deeren tulos hypähti 
liki viidenneksen
Deeren ensimmäisen neljänneksen konemyynnin 
liikevaihto laski 7 prosenttia 4,6:sta 4,2 miljardiin 
dollariin, mutta nettotulos vahvistui 19 prosenttia 
204:stä 243 miljoonaan.

Maatalous- ja ympäristökoneiden 
dollarimääräinen myynti aleni 6 
prosenttia vähentyneiden toimi-
tusten takia. Tätä kompensoivat va-
luuttakurssiedut, alhaisemmat raa-
ka-ainehinnat ja hinnankorotukset. 
Liiketulos vahvistui 289:stä 352 mil-
joonaan dollariin.

Ensimmäisen vuosineljänneksen 
maarakennus- ja metsäkonemyynti 
aleni 15 prosenttia. Divisioonan lii-
ketappio oli 37 miljoonaa dollaria.

Maarakennus- ja metsäkoneiden 
myynti tulee kääntymään maail-
manlaajuisesti kasvuun: Deeren nä-
kemyksen mukaan niitä myydään 
viidennes viime vuotta enemmän. 
Metsäkonemarkkinat kasvavat vah-

vimmin. Kysynnän kasvun sekä uu-
sien E-mallien ansioista John Deere 
Forestryn tilauskanta on kohentu-
nut koko alkuvuoden 2010 ajan ja 
Joensuun-tehtaan aikaisemmin so-
vitut lomautukset on peruttu. 

Vuoden 2009 aikana tapahtuneet 
tuotantoon sopeutetut lomautukset 
ja eläkejärjestelyt ovat osoittautu-
neet riittäviksi. 

John Deere Forestry Oy:n Suo-
men-toimintojen uudelleenorgani-
soinnista sekä markkinatilanteesta 
johtuen henkilökuntaan kohdistu-
vat supistukset jäivät vuonna 2009 
alle 2 prosenttiin koko henkilökun-
nan määrästä.

P
elletinvalmistajat osoittavat Ruotsiin: katsokaan mallia, miten 
pelletti menee kaupaksi. Suomessa tuotetusta pelletistä kolme 
neljäsosaa menee vientiin, ja siitä suurin osa Ruotsiin.
Ero pelletin kulutuksessa ei johdu suomalaisten huonosta lasku-

taidosta, vaan Ruotsin korkeasta lämmitysöljyn verotuksesta.
Kruunu on ruotsalaisten konsulentti.

Lämmitysöljyn hinta on Ruotsissa 60 % kalliimpaa kuin Suomessa. 
Netistä löytämäni hinta oli pari viikkoa sitten 10,59 Skr/litra kotiin 
toimitettuna ja ruotsalaisella 25 % liikevaihtoverolla. Kun hinta muute-
taan euroiksi ja suomalaisen arvonlisäveron mukaiseksi, öljyn hinta on 
1,09 euroa/litra. Lämmitysöljy on Ruotsissa samanhintaista kuin diesel-
polttoaine Suomessa.
Jos verrataan öljystä ja pelletistä saatavia megawattitunteja, Suomessa 
pellettilämpö on karkeasti laskien kolmanneksen halvempi kuin öljy, 
mutta Ruotsissa ero on 60 %.

Pelletti on tiivistettyä puupolttoainetta. Se tehdään puunjalostusteolli-
suuden sivutuotteista, kutterista ja sahanpurusta. Niin kauan kuin näitä 
on riittävästi saatavana, hintakehityksen voi olettaa pysyvän vakaana.
Kävin syksyllä Itävallassa pellettitehtaalla, ja he kokivat suureksi ongel-
maksi sen, että noita sivutuotteita on saatavissa rajallinen määrä. Kutteri-
kuutiosta käydään kovaa kilpailua ja se nostaa pelletin hintaa. Suomessa 
tuota kovaa kilpailua ei vielä ole. Pienen kutterintoimittajan, joka tuottaa 
vuodessa muutaman rekkakuorman, kannattaa edelleen myydä kutterinsa 
lähiseudun karjamiehille.
Jos pelletin raaka-ainetta joudutaan erikseen hieromaan umpipuusta ja 
kuivaamaan, nousevat pelletin tuotantokustannukset heti. 

Kun sitten verrataan metsähakkeen hintaa/MWh pelletin vastaavaan 
hintaan, hake on joulukuussa tehdyn vertailun mukaan 45 % halvempaa. 
Näin laskien pelletistä ei ole hakkeen kilpailijaksi sellaisissa paikoissa, 
mihin hakelämmityksen saa mahtumaan ja hakkeelle on varastotilaa.
Pelletti on vaihtoehto öljylämmitykselle silloin, kun rakennetaan uut-
ta lämmitysjärjestelmää. Toimivan öljylämmityksen vaihtamista pelle-
tille kannattaa sen sijaan miettiä kaksi kertaa. – Pelletin tuottajat ovat eri 
mieltä, mutta saavat olla.

Uutta lämmitysjärjestelmää rakennettaessa pitäisi tietää polttoaineen 
hintakehitys 20 vuoden päähän.
Öljyn hinnan voi olettaa nousevan, ja näin pellettilämmityksen hintaetu 
suhteessa öljyyn tuskin huononee. Toinen asia on, miten pelletin hinta 
muuttuu suhteessa hakkeeseen.
Mainitsemallani Itävallan kierroksella kävin maatilalla, joka toimi lähi-
seudun kiinteistöjen lämpötoimittajana. Tilalla tuotettiin laatuhaketta, 
siis pienirakeista, tikutonta ja kuivattua haketta.

Itävaltalainen yrittäjä varastoi hakkeen, toimitti sitä viikon parin välein 
kiinteistöille suoraan hakesäiliöön.
Ero pellettilämmitykseen oli se, että siilon piti olla isompi, koska pelletissä 
lämpöenergia on hyvin tiiviissä muodossa ja lämmitysjärjestelmän piti 
olla hiukan krouvimpaa tekoa.
Tällainen laatuhakkeen toimittajaverkosto Suomesta puuttuu, mutta kun 
katsoo noita hintasuhteita, sille pitäisi olla markkinoilla tilaa. Tokihan 
laatuhake maksaa kuivattamisen ja kuljettamisen takia enemmän kuin 
karkea ja kuivaamaton hake, mutta saakin maksaa. – Tätä mieltä oli aina-
kin itävaltalainen isäntä. 

Laatuhakkeen ei tarvitse olla pelletin kilpailija, mutta se voi olla varteen 
otettava lisä pienkiinteistöjen lämmitysvaihtoehtona.

Onko laatuhakkeesta 
pelletin kilpailijaksi?

www.agrimarket.fi

 

 

Hese 1000-sarja 
urakointiin

Hese-monitoimipuskulevyllä tehdään työtä molempiin suun-
tiin ajaen siipilevyä kääntämättä. Tämä meno-paluu-työtapa 
mahdollistaa moninkertaisen tehokkuuden verrattuna ylei-
simpiin 1- ja 2-siipisiin työlaitteisiin.

Hesen mollempia siipilevyjä voidaan liikuttaa toisistaan riip-
pumatta siipien koko kääntöalueella. Siiven muotoilu yhdes-
sä siipijärjestelmän kanssa mahdollistaa suurten lumimasso-
jen siirtämisen ja kasaamisen. Esteiden väistely käy vaivat-
tomasti kummalla siivellä tahansa tai vaikkapa molemmilla 
samanaikaisesti.

Hesen perusrunkoon voidaan kytkeä väliterä, jonka työleve-
ys on 2200 tai 2500 mm. Kun väliterä varustetaan tappiteräl-
lä, niin saadaan uskomattoman tehokas yhdistelmä talviseen 
polanteen poistoon tai kesäiseen soratien kunnostamiseen. 

Hese 1000-sarjan työleveydet ovat 3600, 4200 tai 4800 mm.

Mennen Tullen Kesät Talvet – Hese
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