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1000:s E-sarjan John Deere 
luovutettiin saksalaisurakoitsijalle

Kaikki John Deere E-sarjan harves-
terit ja kuormatraktorit on varustet-
tu täysin uudella kääntyvällä ja va-
kaavalla ohjaamolla, mikä parantaa 
operaattorin kokemaa koneen ergo-
nomiaa ja viihtyisyyttä.

Myös saksalainen koneyrittäjä 
Burkhard Busch pitää innovatii-
vista ohjaamoratkaisua ostamansa 
John Deere 1210E -kuormatrakto-
rin suurimpana erityisenä etuna. 
”Työskentelemme vaativissa oloissa 
mäkisillä hakkuutyömailla”, Busch 
totesi koneen luovutustilaisuudessa 
Joensuussa.

”Asiakaspalautteen perusteella 
uudet John Deere E-sarjan metsäko-
neet ovat lunastaneet lupauksemme 
tuottavuudesta, luotettavuudesta 
ja helppokäyttöisyydestä. Olemme 
myös kehittäneet edelleen varaosien 
saatavuutta, huoltosopimuksia sekä 
koneen kunnon seurantapalveluita”, 
kertoi markkinointipäällikkö Janne 
Märkälä.

John Deere Forestry Oy:n Joen-
suun tehtaalla metsäkoneita koo-
taan täydellä teholla. Yhtiön vah-
vasta otteesta kertoo E-sarjan ko-
neiden onnistunut lanseeraus ja hy-
vin edennyt myynti keskellä syvintä 
taantumaa. Joensuun tehtaalla työs-
kentelee noin 400 henkilöä. 

Parhaillaan käynnissä oleva noin 
2 000 neliön toimistorakennustyö 
valmistuu ensi vuoden alkupuolella 
aikataulun mukaisesti. 

”Tuotantomäärämme Joensuun 
tehtaalla lähestyy 20 000 koneen ra-
japyykkiä. Jatkamme tehtaan ja tuo-

telaadun määrätietoista ke hittämis-
tä. Vajaat kaksi vuotta sitten lansee-
rattu E-sarja on saanut erinomaisen 
vastaanoton kaikilla markkina-alu-
eilla. Investoimme tuotekehitykseen 
enemmän kuin mikään muu metsä-
konevalmistaja.” 

”Nyt koko E-sarjan mallisto on 
tuotu markkinoille, seuraava vai-
he tulee olemaan Tier4-päästövaa-
timukset täyttävien moottoreiden 
tuominen E-sarjan koneisiin”, John 
Deere Forestry Oy:n tehtaanjohtaja 
Janne Haapasalo painottaa.

Saksalaiset asiakkaat Michael, Florian ja Burkhard Bush kokivat täydellisen yllätyksen kuullessaan, 
että juuri he ovat ostaneet tuhannennen John Deere E-sarjan metsäkoneen. Juhlallisessa koneen luo-
vutustilaisuudessa Joensuussa olivat mukana myös saksalaisen jälleenmyyjän Nuhn GmbH:n edustajat 
Peter Kempka ja Rudolf Geisel.

ã

Tuhannes John Deere 
E-sarjan metsäkone 
luovutettiin saksalaisel-
le Burkhard & Michael 
Busch GbR:lle Joen-
suun tehtaalla.

Kipsi sitoo fosforin kasvien käyttöön

Vuonna 2007 alkanut TraP-tutki-
mushanke on saatu päätökseen. 
Hanke testasi kipsipohjaisia ratkai-
suja maatalouden fosforikuorman 
vähentämiseksi. Kipsin käytöllä 
päästään lähelle Suomen Saaristo-
meren valuma-alueen fosforikuor-
man vähennystavoitetta.

Maatalouden aiheuttaman re-
hevöitymisen suurimpana syynä 
pidetään eroosion aiheuttamaa sa-
meaa valumavettä, joka kuljettaa 
maahiukkasten mukana fosforia 
vesistöihin. Fosforipitoista maata 
siirtyy näin veden mukana järviin 
ja mereen.

TraP-tutkimushanke testasi kip-
sipohjaisia ratkaisuja maatalouden 
fosforikuorman vähentämiseksi 

laboratorioissa sekä kenttätyönä 
yhteistyössä 12 maanviljelijän kans- 
sa.

Kipsi osoittautui tehokkaaksi rat-
kaisuksi sitoa fosfori peltoon kas-
vien käytettäväksi sen sijaan, että 
se kulkeutuisi vesistöihin aiheutta-
en rehevöitymistä. Kipsi liukenee 
ja imeytyy maaperään. Se parantaa 
maan rakennetta ja sitoo myös liu-
koista fosforia. Käsitelty maaperä 
kestää paremmin sateen ja sulavan 
lumen aiheuttamia vesivirtauksia 
vähentäen eroosiota ja siten fosforin 
valumista vesistöihin.

Yaran yhteistyökumppaneina 
hankkeessa ovat Suomen ympäris-
tökeskus SYKE, Maa- ja elintarvi-
ketalouden tutkimuskeskus MTT, 

TTS-tutkimus ja Luode Consulting 
Oy.

Yhteistyössä ovat olleet mukana 
myös Vantaanjoen ja Helsingin seu-
dun vesiensuojeluyhdistys ry, Tehoa 
maatalouden vesiensuojeluun -han-
ke/Lounais-Suomen ELY-keskus se-
kä Helsingin yliopisto.

TraP-tutkimushankkeessa labora-
toriokokeiden tuloksia todennettiin 
MTT:n kenttäkokeissa lähes saman-
laisina.

Syksyllä 2008 tehtyä kipsin levi-
tystä seuranneena keväänä fosforin 
määrä oli vähentynyt yli 70 prosent-
tia. Vielä vuoden 2010 keväällä fos-
foripitoisuus oli puolet alhaisempi 
kuin vertailualueella, jolle ei ollut 
levitetty kipsiä.

Käsittely ei vaikuttanut sadon 
määrään eikö maan viljavuuteen.

SYKEn valuma-aluetutkimukset 
tukevat MTT:n tuloksia. SYKE tut-
ki kipsikäsittelyä Nummenpäässä, 

jossa 100 hehtaarin alueen fosfo-
rikuormitus väheni 60 prosentilla 
kahden talven aikana. Kipsi ei vai-
kuttanut helppoliukoisen fosforin 
pitoisuuksiin maassa. Fosfori pysyi 
siis kasvien käytössä.

SYKEn alueellistamismallien pe-
rusteella fosforikuorman vähenemä 
koko Saaristomeren valuma-alueella 
olisi parhaimmillaan 70 tonnia vuo-
dessa, mikäli kaikki nykyiset vilja- ja 
erikoiskasvien savipellot käsiteltäi-
siin kipsillä.

Suomen tavoite Saaristomeren 
fosforin kokonaiskuorman vähen-
tämiseksi on 120 tonnia vuodes-
sa. ”Mikäli tavoitteeseen vastataan 
myös suorakylvöllä ja suojavyöhyk-
keillä, Saaristomeren valuma-alu-
een tavoite on saavutettavissa ilman 
suuria maankäytön muutoksia”, to-
teaa tutkimusprojektin vetäjä Liisa 
Pietola Yarasta.

MTT:n ja SYKE:n tulosten mukaan pellon kipsi-
käsittelyllä pystytään estämään jopa 60 prosenttia 
fosforin huuhtoutumisesta.

Muista KV:n nettisivut!
Tietolaarissa on paljon hyötytietoa konetekniikasta sekä kunnostus- ja huoltovinkkejä.  

Kännykkä- ja satelliittikuvat 
metsäsuunnittelun avuksi

Lähtökohtana on, että kuka tahan-
sa voi näpätä metsäkuvia maastossa 
matkapuhelimellaan ja lähettää ne 
internetin välityksellä GPS-koordi-
naatteineen analysoitaviksi. Kuvista 
voidaan selvittää esimerkiksi puus-
ton määrä ja puulajeja.

Kamerakuvien tiedot paikanne-
taan satelliittikuviin, joiden tarkkuus 
yltää jopa puoleen metriin. Menetel-
mällä halutaan ratkaisevasti alentaa 
metsäsuunnittelun kustannuksia ja 
tehdä siitä aiempaa joustavampaa.

 Puuston määrä ja puulajit ana-
lysoidaan metsäkuvista joko täysin 
automaattisesti tai vuorovaikuttei-
sesti. Kamerakuvien tiedot paikan-
netaan satelliittikuviin. Satelliittiku-

va voidaan korvata tai sitä voidaan 
täydentää lennokista otetulla digi-
taalikuvalla. Digitaalikuvissa pääs-
tään muutamien senttien erotus-
tarkkuuteen.

 Puhelinkuvien avulla pystytään 
tekemään metsäkartta puustotie-
toineen halutusta alueesta. Kartta ja 
puustotiedot syötetään edelleen las-
kentajärjestelmään, joka tuottaa lo-
pullisen metsäsuunnitelman.

 Entistä joustavamman ja edul-
lisemman uuden menetelmän an-
siosta metsäsuunnittelu on helppo 
toteuttaa esimerkiksi kehitysmaissa. 

Varsinaisen metsäsuunnittelun 
lisäksi metsänomistaja tai metsä-
ammattilainen pystyy päivittämään 

metsäsuunnitelmia, arvioimaan 
myrskytuhoja ja suunnittelemaan 
leimikoita.

Muita mahdollisia käyttäjiä ovat 
esimerkiksi luonnonharrastajat ja 
sademetsän laittomien hakkuiden 
valvojat. VTT on hakenut patenttia 
menetelmälle.

 Social Forest Planning -hanke-
perheeseen osallistuvat VTT:n li-
säksi Stora Enso, MosaicMill Oy, Si-
mosol Oy sekä Helsingin yliopisto. 
Tutkimus päättyy vuoden 2011 lo-
pussa, jonka jälkeen on mahdollis-
ta aloittaa menetelmän siirto käy-
täntöön.

VTT koordinoi Tekesin rahoittamaa hankekokonaisuutta, jossa kehitetään uutta menetelmää metsä-
talouden suunnitteluun.

Uutta juuri nyt: • Traktorin vetokyky • Xenon-muutossarjan asentaminen • Vaihtovirtalaturin kunnostus ym.
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Kumina tuottoisaksi uusilla viljelytavoilla
Kiinnostus kuminanviljelyyn lisääntyy koko ajan. Viljelyala on viime vuosina ollut Suomessa noin 
20 000 hehtaaria, ja lähes koko sato menee vientiin. Kotimaisen kuminan kilpailuvalttina on hyvä 
laatu ja siementen suuri öljypitoisuus.

Keväällä 2010 alkaneessa kolmevuo-
tisessa Ylivoimainen kuminaketju 
-projektissa MTT tuottaa tietoa ja 
uusia menetelmiä kuminan keski-
sadon nostamiseksi ja satovaihte-
luiden vähentämiseksi. Kuminapel-
tojen tila, tuholaiset ja kasvitaudit 
kartoitetaan.

Agropolis Oy:n vetämässä hank-
keessa ProAgria ja maatalousalan 
oppilaitokset siirtävät tietoa käy-
täntöön. Jo ensimmäisenä vuotena 
saadut tulokset ovat lupaavia.

 Kumina tuottaa siemeniä vasta 
toisena vuonna, mutta pohja hyväl-
le sadolle muodostuu jo perustamis-
vuotena. Kuminaa viljellään yleensä 
puhtaana kasvustona, mutta tuo-
reet tutkimukset osoittavat, että ku-
minaa voidaan viljellä aluskasvina 
ensimmäisenä vuotena. Suojakasvi 
kannattaa kylvää silloin tavanomais-
ta harvempaan.

”Kuminan kannattavuus parani-
si, kun ensimmäisenä vuonna satoa 

saataisiin kasvista, jonka suojaan 
kumina on perustettu. Seuraavasta 
vuodesta lähtien kuminakin alkaa 
tuottaa satoa”, kertoo erikoistutkija 
Marjo Keskitalo MTT:stä.

Kuminan esikasviominaisuudet 
sopivat hyvin esimerkiksi ohralle, 
sillä kuminalla on runsaasti maan 
kasvukuntoa kohottavia sienijuuria 
ja runsas maata kuohkeuttava juuri-
massan tuotanto.

”Kevään kasvuoloista riippuen 
kuminan kylvöaika on joustava, ja 
syksyllä maa pysyy kasvipeitteise-
nä roudan tuloon asti. Tämä estää 
eroosiota ja runsaasti juuristobio-
massaa tuottavana kasvi lisää hu-
muksen muodostumista maape-
rään. Kuminaan siis kannattaa pa-
nostaa ilmaston muuttuessa”, Keski-
talo kannustaa.

Suomessa viljellään pääasiassa 
tanskalaisia, saksalaisia ja tsekkiläi-
siä kuminalajikkeita. Lajikekokeissa 
niistä on ollut seitsemän.

Asiakaspäällikkö Arjo Kangas 
kertoo, kuinka ensimmäisen sato-
vuoden kokeissa lajikkeiden satoi-
suudessa, aikaisuudessa ja muissa 
viljelyominaisuuksissa oli selviä ero-
ja. Taipumus sadon varisemiseen en-
nen sadonkorjuuta on voimakkaasti 
lajikekohtainen ominaisuus.

”Varisemistappiot voivat olla joil-
lakin lajikkeilla merkittäviä. Eniten 
varisivat Niederdeutscher-, Voll-
hauden- ja Konczewicki-lajikkeet”, 
sanoo Kangas.

Hankkeessa selvitetään uuden tu-
lokkaan, kuminan rengaspunkin, 
yleisyyttä kuminakasvustoissa. Ren-
gaspunkkia havaittiin Suomessa en-
simmäisen kerran vuonna 2004.

”Tällä hetkellä rengaspunkkia 
vastaan ei ole kemiallista torjunta-
menetelmää, joten ongelmissa ol-
laan, jos se pääsee yleistymään”, sa-
noo vanhempi tutkija Erja Huusela-
Veistola. Punkki ei tapa kasvia, mut-
ta estää siementen kehittymisen.

Toinen tuholainen, kuminakoi, 
on kuminanviljelijöiden vanha tut-
tu. Se on hankala tuhoeläin, jon-
ka toukat voivat tuhota kasvustot 
täysin. Kuminakoin torjunta onkin 
yleensä välttämätöntä, joten kartoi-
tuksessamme kiinnitetään erityis-
tä huomiota torjunnan onnistumi-
seen.

Viljelykokeet osoittivat, että jos 
kuminanviljelyssä haluaa vähentää 
rikkakasvien määrää, voi kylvöä 
lykätä kesäkuulle ja muokata rik-
koja pois pari kertaa ennen kylvöä. 
Silti myös herbisidien käyttö kan-
nattaa. 

”Tehokas rikkakasvien torjunta 
kylvövuonna oli kaiken a ja o”, asia-
kaspäällikkö Pentti Ruuttunen pai-
nottaa.

Kokeissa parhaat herbisidikäsitte-
lyt lisäsivät satoa jopa 2- tai 3-ker-
taisesti käsittelemättömään nähden. 
Parhaat hehtaarisadot olivat noin 
2 000 kiloa.

Saksan ajosilppureiden kysyntä 30 %:n kasvussa
Saksan maatalouskone- 
valmistajien yhdistyksen 
(VDMA Landtechnik) 
mukaan ajosilppureiden 
kysyntä on kovassa 
kasvussa.

VDMA Landtechnikin julkistami-
en myyntilukujen mukaan ajosilp-
pureiden myynti nousi lokakuussa 
päättyneellä kaudella kolmannek-
sella kaikkiaan 608 yksikköön. 

Yhtä korkeita myyntilukuja on ker-
rottu viimeksi vuonna 1993, mutta 
siitä keskikoko ja -teho ovat kasvaneet 

huomattavasti. Saksassa myytyjen 
koneiden keskiteho oli viime vuon-
na 580 hv, yli 40 prosenttia koneista 
kuului yli 600 hv:n teholuokkaan.

Myyntiluvut kääntyivät nousuun 
jo kuukausia sitten samalla kun bio-
kaasusyötteeksi viljeltävän maissin 
viljelyala nousi. Alueellisesti mer-

kittävimmät ajosilppurimarkkinat 
ovat Baijerissa. Seuraavaksi suurin 
alue on Ala-Saksi. Myös Itä-Saksaan 
rakennetaan paraikaa uusia biokaa-
sulaitoksia.

VDMA arvioi alkaneen kauden 
ajosilppurimyynnin nousevan yli 
500 yksikköön.

EuroTierissä tehtiin kävijäennätys
Kävijöiden määrä kasvoi kahden 
vuoden takaisesta 8 prosentilla. Näyt-
telyjärjestäjä DLG:n mukaan kasvu 
kuvaa alan optimistista tunnelmaa ja 
vahvistaa EuroTierin asemaa maail-
man johtavana kotieläinalan ammat-
tinäyttelynä. 

Päänäyttelyn ohessa toteutettu, 
hajautetun energiantuotannon eri-
koisnäyttely BioEnergy Decentral on 
sekin vakiinnuttanut asemansa.

Näytteilleasettajat edustivat kaik- 

kiaan 49 maata, joista ulkomaisten 
osuus oli 40 prosenttia. Ulkomaisten 
näyttelyvieraiden lukumäärä nousi 
6 prosentilla 23 500:een.

Maatalouden investointi-ilmasto 
on valkenemassa: riippumattoman 
markkinatutkimuslaitoksen kyselyn 

mukaan 60 prosentilla kävijöistä on 
investointiaikomuksia.

EuroTier järjestetään seuraavan 
kerran 13.–16.11.2012. Sen oheista-
pahtumia ovat tuolloin siipikarjata-
louden erikoisnäyttely World Poult-
ry Show ja BioEnergy Decentral.

Juuri päättyneessä 
EuroTier 2010 
-näyttelyssä oli 
ennätyksellinen määrä 
näytteilleasettajia. 
Myös 140 000 
ylittänyt kävijämäärä 
oli uusi ennätys.

Pohjoismaiset energiakunnat 
-kilpailu käyntiin
Vihreää kasvua ja kehitystä edistäviä energia-
hankkeita käynnistäneet kunnat voivat odottaa 
suurta julkisuutta keväällä 2011.
Energiaministerit julistivat Pohjois-
maiset energiakunnat -kilpailun al-
kaneeksi kokouksessaan Kööpenha-
minassa lokakuun lopussa.

Sekä ehdokkaiksi nimettyjä kun-
tia että voittajia markkinoidaan 
Pohjoismaiden lisäksi myös muu-
alla maailmassa. Kilpailun ovat ke-
hittäneet yhteistyössä Pohjoismai-

den ministerineuvoston nykyinen 
puheenjohtajamaa Tanska ja teh-
tävän vuonna 2011 vastaanottava 
Suomi. 

Ministerit toivovat kilpailuun 
runsaasti osanottajia, jotka tuovat 
esille monipuolisia, eri näkökulmia 
huomioivia ja kestäviä pohjoismai-
sia energiaratkaisuja.

Italiassa investoidaan  
aurinkosähköön
Saksalainen Solarhybrid AG toimittaa Italiaan 
kaksi aurinkovoimalaa.
Italialainen Solesa SRL on tilannut 
saksalaiselta Solarhybrid AG:lta kak-
si aurinkovoimalaa, joiden yhteinen 
sähköntuotantoteho on 17,3 MW. 
Ne rakennetetaan Torinon lähelle 
Piemonteen. Sopimuksen arvo on 
40 miljoonaa euroa.

Rakentaminen aloitetaan vielä 
tänä vuonna. Niiden on määrä ol-
la valmiita ensi vuoden maaliskuun 
loppuun mennessä. 

Yritykset ovat tehneet myös yh-
teistyösopimuksen uusista, ensi 
vuoden aikana toteutettavista suu-
rista rakennusprojekteista.

Italiassa ennustetaan aurinko-
sähkön osuuden kasvavan tänä 
vuonna voimakkaasti. Sitä tuetaan 

merkittävästi Conto Energia 3 -oh-
jelmassa. Tukea myönnetään siihen 
saakka, kun aurinkosähkön tuo-
tantokapasiteetti on noussut 1200 
MW:iin.

Aurinkopaneeleiden hankintaan 
ei saa suoraa tukea, mutta niiden 
arvonlisäverokanta on puolitettu 
10 prosenttiin. Jos aurinkosähkö-
laitteisto on kokonaan integroitu 
rakennukseen, takuuhintaa mak-
setaan 44–49 senttiä kilowattitun-
nilta. Osittain rakennukseen integ-
roiduille aurinkopaneeleille mak-
setaan 40–44 ja erillisille 36–40 snt/
kWh. Suurin hyvitys maksetaan alle 
3 kW:n tehoisille laitteille, pienin yli 
20 kW:n paneeleille.

Uusiutuva energia työllistää 
Ylä-Itävallassa
”Joka neljäs Euroopassa myyty kiinteän polttoai-
neen kattila valmistetaan Ylä-Itävallassa.”
”Ylä-Itävallan korkeasuhdannetta 
elävät kotimarkkinat ovat tehneet 
osavaltion kiinteän polttoaineen 
kattiloita valmistavista yrityksis-
tä maailmanluokan teknologiajoh-
tajia”, osavaltion ympäristöasioista 
vastaava maaneuvos Rudi Anscho-
ber väittää.

Anschoberin mukaan joka neljäs 
Euroopassa myyty kiinteän poltto-
aineen kattila on valmistettu Ylä-
Itävallassa. Osavaltion lämmityslai-
tevalmistajat työllistävät noin 2500 
henkeä ja niiden liikevaihto on 540 

miljoonaa euroa.
Ylä-Itävallassa uusiutuva energia 

työllistää välittömästi ja välillisesti 
kaikkiaan 35800 työntekijää ja ker-
ryttää 6,7 miljardin euron liikevaih-
don, millä Ylä-Itävalta on selvä yk-
könen osavaltioden joukossa.

Osavaltiossa käytetään vuosittain 
1,4 miljoonaa tonnia biomassaa, 
millä vältetään 1,2 miljoonan ton-
nin hiilidioksidipäästöt. Biomassan 
osuus on 14 prosenttia Ylä-Itävallan 
energiantuotannosta, mikä vastaa 
vesivoiman osuutta (Ökonews).

K-MAATALOUSK-MAATALOUSK-MAATALOUSwww.k-maatalous.fi

TUME NOVA COMBI

ONNITTELUT TUMELLE!

Tume on suunniteltu 
oikein

Kylvöyksikön etupyörät •	
mukautuvat maanpinnan 
epätasaisuuksiin - vantaan 
tekemä ura eikä kylvö- 
nopeus vaikuta säädettyyn 
työsyvyyteen.

Nova 

Combi 3000 

Vetotehon 

tarve  90 hv!

Nova Combi 4000 

Vetotehon tarve 

120 hv!

Lannoite

Siemen

Lannoite- 
lautanen

Siemen- 
lautanen

1. sija: Rypsin kylvökoe, Loimaa 2009. (KV16/2009, s.100) 
1. sija: Syysrapsin kylvökoe, Ruotsi 2009  
1. sija: Mallasohran viljelykoe, Ruotsi 2009-2010.  
      (Lantmannen 10/2010, s. 58).

Moninkertainen testivoittaja!

Tume luo paremmat  
kasvuolosuhteet

Siemen ja lannoite ohjataan •	
erilleen toisistaan - vähentää 
polttovioituksen riskiä.
Jokaiselle siemenelle oma •	
lannoiteannos - itää aikaisem-
min ja tasaisemmin
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Ennätyksellisen kostea loppukesä ja 
alkusyksy on viivästyttänyt monin 
paikoin sadonkorjuu- ja syystöitä 
pitkin Eurooppaa.

Esimerkiksi Saksan luoteiskul- 
massa ja Hollannissa, josta kuvam-
me ovat, on vettä saatu paikoin jopa 
200 milliä yli ajanjakson normaali-
sadannan. Hyvärakenteisilla, läpäi-
sevillä maalajeilla sesongin loppu-
työt kyetään kuitenkin suorittamaan 
normaalisti. Tiiviimmillä lohkoilla 
sadon laatutappiot ovat kuitenkin jo 
realisoituneet ja etenkin vihannes-
ten ja juuresten varastointikestävyys 
on arvoitus.

Palaamme kuvakierroksemme tee-
moihin talvikauden aikana tarkem-
min.

Kuvia Euroopasta: Syystyöt loppusuoralla

Maanomistajat hyötyivät tuulisähköstä suoraan, koska tässäkin 
tapauksessa viljelijä on saanut yhden myllyn omakseen muiden tuuli-
myllyn paikkojen kertavuokrana. Kuvassa korjataan penkeissä kasva-
nutta luomunaurista.

Maissi aiheuttaa viljelykiertoon omat vaatimuksensa. Fusarium-
tautisilta on katkaistava, jos seuraavaksi viljellään esimerkiksi syys-
vehnää, jota kuvassa kylvetään. Pelto on maissin korjuun jälkeen pin-
tamuokattu intensiivisesti ja kylvön yhteydessä maa vielä käännetään 
lapiomuokkaimella.

     Ala-Saksin osavaltiossa maisemaa hallitsevat tuulimyllyt, aurinkopaneelit ja maissipellot. Näillä tekijöillä 
ja tuottajaystävällisillä korkeilla syöttötariffeilla biosähkön osuus on noussut osavaltiossa lähes 20 prosent-
tiin. Ei kattoa tai kukkulaa, ettei biosähköä tuotettu tavalla tai toisella. Maissipellot parturoitiin biokaasun 
raaka-aineeksi.

Traktorikuljetusten kilpailukyky on Saksassa hyvä. Tämänkin pottu-
yhdistelmän kokonaispaino lähentelee sallittua 40 tonnin maksimia. 
Kaikissa pyörissä on oltava jarrut,  kalusto katsastettua ja polttoaine 
on verollista. Nopeusero kuorma-autoihin on vain 10 km (50 vs 60 km/h 
paikallisteillä.)

ã

ã
ã

ã

Syksy on maanäytteiden oton sesonkiaikaa. Kuvassa huipputeho-
kas Nietfeldin non-stop yhdistelmä, jolla työsaavutus nousee monin-
kertaiseksi meikäläisiin systeemeihin verrattuna.

ã

Kesko myönsi KoneForum -näyt-
telyn yhteydessä turenkilaiselle Tu-
me-Agri Oy:lle vuoden tavarantoi-
mittajapalkinnon.  Perusteena oli 
pitkäjänteinen ja tiivis yhteistyö K-
kauppiaskentän kanssa sekä menes-
tyksellinen koneiden tuotekehitys.

Näyttelyn yhteydessä yleisön näh-
tävillä oli ensimmäistä kertaa Tume 
Gemini 6000 kylvölannoitin, jonka 
työleveys on 6 metriä, mutta kulje-
tusleveys maantiellä 3 metriä.

Tampereelta kone lähti Ruotsiin 
Elmia-näyttelyyn, Jönköpingiin. Tu-
me voitti ruotsalaisen Lantmannen-
lehden järjestämän kylvötestikilpai-
lun 2009-2010 ylivoimaisesti.

Rotator Oy:n uudeksi talousjoh-
tajaksi on nimitetty 4.10.2010 alkaen 
KTM Tommi Latva, 42. Latva on ai-
kaisemmin toiminut Tamware-kon-
sernissa varatoimitusjohtajana.

Konekentän laidalta

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

T
ilanpidon jatkajaksi lähtevää nuorta viljelijää ei käy kateeksi. 
Kokemusta ei vielä ole ja koulutus ei sitä korvaa. Tilan lunasta-
minen vaatii rahaa samaan aikaan, kun tilaan pitää investoida: 
tila kun harvoin on vanhan sukupolven jäljiltä parhaassa isku-

kunnossa. Vanha polvi on alkanut jo ennen luovutusta löysäilemään.

Saksalainen maatalousalan koulutusjärjestelmä ja tilan luovuttamiseen 
seuraavalle sukupolvelle liittyvät taloudelliset helpotukset tasoittavat jat-
kajan alkutaivalta. Saksalainen malli lienee Euroopan jatkajaystävällisin 
ja kieltämättä myös tietynlainen kilpailuetu.
Oppia Saksan mallista voisivat hakea niin koulutussuunnittelijat kuin 
verolakien sorvaajat. Saksalaiseen järjestelmään pääsemiseksi tarvitaan 
myös uutta ajattelutapaa sisarosuuksien hoitamisessa.

Sukupolvenvaihdoksessa pääsääntö on se, että jatkaja saa tilan vastik-
keetta ja siihen ei verottaja puutu. Järjestelmä on peräisin ainakin 30-lu-
vulta. Jatkajan velvoitteeksi jää ainoastaan lisäeläkkeen maksaminen van-
hemmille, puolinainen syytinki. Sisarusten osuus katsotaan tulleen hoi-
detuksi sillä, että he ovat aikanaan saaneet koulutuksen johonkin muu-
hun ammattiin talon kustannuksella.
Nuori viljelijä ei Saksassa joudu tilaa lunastamaan, ei joudu korviaan 
myöten velkavankeuteen. Hänellä jää taloudellista pelivaraa tilansa kehit-
tämiseen. 

Maatalousalan opetuksessakin on selvästi erilainen filosofia kuin Suo-
messa. Peruskoulutus saksalaisessa maatalousoppilaitoksessa alkaa15–16 
vuoden iässä. Ensimmäisen vuoden oppilaat istuvat koulun penkillä, 
mutta sen jälkeen on peräti kahden vuoden harjoittelujakso. Tuolloin-
kaan oppilaat eivät ole kokonaan erossa koulusta, opiskelua on yhtenä 
päivänä viikossa.
Kahden vuoden harjoittelusta vähintään toinen vuosi on oltava vieraalla 
maatilalla, mieluummin molemmat.
Kun käy saksalaisella vähänkin kookkaammalla maatilalla, siellä on aina 
harjoittelija yhtenä työntekijänä. 

Harjoittelujakso on tärkeä senkin takia, että maatalousoppilaitokseen ei 
tarvitse kuulua maatilaa lainkaan. Käytännön opetus lankeaa kokonaan 
harjoittelutilan isännälle, mikä asettaa hänelle aikamoisen velvoitteen.
Neljännen opiskeluvuoden oppilaat ovat jälleen koulun penkillä. Opetus 
keskittyy yritystalouteen. Oppilaat tekevät lopputyönään talous- ja inves-
tointisuunnitelman omalle kotitilalleen.
Kun tätä opetustapaa vertaa suomalaisen järjestelmään, käytännön har-
joittelulla on huomattavan korostunut asema.

Toinen mielenkiintoinen seikka opetusjärjestelmässä on se, että opetta-
jat ovat samalla kertaa alueensa neuvontamiehiä. Kun he käyvät maati-
loilla neuvontatehtävissä ja havaitsevat jotain uutta ja opittavaa, he otta-
vat sen heti mukaan opetukseensa.
Neuvonnan ja opetuksen symbioosista hyötyvät ennen kaikkea oppilaat.

Oppilaitoksella Saksassa on kolmaskin tehtävä: se hoitaa Suomessa 
ELY-keskuksen maatalousasiat. Tietämys maatalouden tukipolitiikkaan 
liittyvistä asioista löytyy saman katon alta, missä oppilaat opiskelevat.
Kaikki yhteen laskettuna alkava saksalainen viljelijä lähtee ammattiinsa 
paremmin eväin kuin suomalainen. En tarkoita sitä, että järjestelmä ko-
konaan pitäisi kopioida Suomeen, siihen ei jäykkä hallintobyrokratia tai-
vu, mutta ei ajatuksia pidä lennostakaan alas ampua.

Mielenkiintoista on se, että oppilaitoksen rehtori, jolta tiedot ovat pe-
räisin, on itse ollut pitkän linjan maatalousopiskelija, joka on suorittanut 
harjoittelut, niistä muutaman kuukauden myös Suomessa. On kyntänyt 
samoja peltoja, joita minä tänäkin syksynä olen puinut ja kylvänyt. 

Jatkajalle helpompi alku
MTT:n johtajien virat täytettiin
MTT:n johtokunta on tehnyt päätöksen MTT:ssä 
haettavana olleiden kuuden johtajan viran täyttä-
misestä. Yhtä lukuun ottamatta viisivuotiset virat 
täytetään 1.1.2011 alkaen.
Biotekniikka- ja elintarviketutki-
muksen johtajana jatkaa ETT Ee-
va-Liisa Ryhänen. MTT:ssä hän on 
työskennellyt erilaisissa tutkimus- ja 
johtotehtävissä vuodesta 1997.

Kotieläintuotannon tutkimusta 
ryhtyy johtamaan MScA Jutta Siivo-
nen, joka on työskennellyt MTT:ssä 
vuodesta 2004 lähtien tutkijana, ryh-
mäpäällikkönä sekä yksikön johtajan 
sijaisena. 

Ennen MTT:tä Siivosella on pitkä 
työkokemus erilaisista maatalouden 
hallintotehtävistä. Hän on toiminut 
mm. Maa- ja metsätalousministe- 
riön maatalousosastolla maaseudun 
kehittämisohjelmissa sekä Uuden-
maan TE-keskuksen maaseutuosas-
tolla EU-hankkeiden parissa. 

Kasvintuotannon tutkimuksen 
johtajana jatkaa MMT Aarne Kurp-
pa. Hän on toiminut MTT:ssä eri-
laisissa johto- ja tutkimustehtävissä 
vuodesta 1983.

Taloustutkimuksen johtajan virka 
jätetään tässä vaiheessa täyttämättä. 
Vuoden 2011 toukokuun loppuun 
asti viran väliaikaiseksi hoitajaksi ni-
mitetään nykyinen taloustutkimuk-
sen johtaja KTT Pasi Rikkonen.

Palveluyksikön johtajana jatkaa 
MMT Pentti Aspila. MTT:ssä hän 
on työskennellyt erilaisissa johto- ja 
tutkimustehtävissä vuodesta 1990. 

Teknologiatutkimuksen johtaja-
na jatkaa vuodesta 2007 virassa toi-
minut MML Markku Järvenpää.

Vapo tiivisti organisaatiotaan
Vapo varautuu teollisuuden sähkö-
energian alempaan kysyntään, voi-
malaitosten polttoainetarpeeseen 
ja turpeen verotuksen kiristymisen 
aiheuttamaan muuttuvaan mark-
kinatilanteeseen liiketoimintojensa 
uudelleen järjestelyllä.  

Esa Koivula on nimitetty uudes-
ta, Vapo Biofuels -liiketoiminta-alu-
eesta vastaavaksi johtajaksi. Biofuels 
koostuu Vapon nykyisistä Paikalliset 
polttoaineet-, Pelletti- ja Ympäristö-
turve-liiketoiminnoista. Koivula on 
aikaisemmin työskennellyt Vapossa 
Paikalliset polttoaineet -liiketoimin-
nan johtajana.

 Vapon nykyisestä Lämpö ja Säh-
kö -liiketoiminnasta muodostetaan 
Vapo Bioheat, josta vastaa Pasi Koi-
visto. Bioheat keskittyy tulevaisuu-
dessa selkeämmin biopolttoaineilla 
tuotettavaan paikalliseen ja alueelli-
seen lämpöön ja höyryyn. Koivisto 

oli tätä ennen Vapon tuotantojoh-
taja.

 Petri Alava on nimitetty uudesta 
Vapo Environment & Future -liike-
toiminnasta vastaavaksi johtajaksi. 
Environment & Future muodostuu 
Kekkilästä, Mustankorkeasta, Vapo-
konsernin liiketoiminnan ja strate-
gian kehityksestä sekä Vapo-konser-
nin laatu-, työturvallisuus- ja ympä-
ristötoiminnoista.  

Vapo Timber -liiketoiminta-alue 
siirtyy keskitetympään organisaa-
tiomalliin. Liiketoiminta-alueen ve-
täjänä jatkaa johtaja Juha Hakala. 
Konsernin logistiikan hankinnan 
koordinointi ja kehitys on edelleen 
keskitetty, ja siitä vastaa logistiikka-
johtaja Jari Leppänen.

 Varatoimitusjohtaja, CFO Asko 
Dahlbom vastaa jatkossakin talou-
desta, informaatioteknologiasta se-
kä henkilöstön kehityksestä.


