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Koonnut: Pertti Jalonen
newsdesk@koneviesti.fi Nro 1  13.1.2011

Muista KV:n nettisivut!
Koneviestin kestotilaajille uusi etu: lukuoikeus näköislehteen ja arkistoon. 

Uutta juuri nyt: Tietolaarissa listattuna Koneviestin vuosikerran 2010 sisältö.

Deerellä vahva  
tilikausi
Deeren tuotteiden kysyntä kiihtyi tilivuoden lop-
pua kohden. Kiristyvät päästömääräykset ja 
nousevat raaka-ainekustannukset varjostavat 
ensi vuoden tulosta. Konemyynnin ennustetaan 
kasvavan reilun 10 prosentin verran.
Deeren lokakuussa päättyneen tili-
kauden liikevaihto oli 26 miljardia 
dollaria (20,3 miljardia euroa), mi-
kä ylitti edellisvuoden 13 prosen-
tilla. Päättyneen kauden viimeinen 
neljännesvuosi oli erityisen vah-
va: liikevaihto kasvoi 35 prosenttia  
7,2 miljardiin dollariin (5,6 mrd. 
eur).

Konedivisioonien tilivuoden net-
tomyynti oli 23,6 miljardia dollaria 
(18,4 mrd. eur), liikevoitto 2,9 mil-
jardia (2,3 mrd.eur) ja nettovoitto 
1,5 miljardia (1,2 mrd. eur). Ko-
nemyynti kasvoi reaalisesti 11 pro-
senttia. Vuosi sitten viimeinen nel-
jännes oli 201 miljoonaa tappiol-
linen ja koko tilikauden voitto 677 
miljoonaa.

Maatalous- ja ympäristökonedi-
visioonan liikevoitto oli 2,8 mil-
jardia dollaria eli kaksinkertainen 
vuodentakaiseen nähden. 

Maarakennus- ja metsäkonedivi-
sioonan liikevoitto oli 119 miljoo-
naa dollaria. Edellisvuonna sen lii-
ketappio oli 83 miljoonaa.

Deeren pääjohtaja Samuel R. Al-
lenin mukaan yhtiön hyvä tulos-
kunto perustuu liiketoimintasuun-
nitelmien kurinalaiseen toteutuk-
seen. 

”USA:n maataloussektorin posi-
tiivinen vire jatkui, mikä johti iso-
jen koneiden hyvään kysyntään. 

Toisaalta Euroopan maatalousko-
nemarkkinat eivät vetäneet”, Allen 
sanoo. 

Hän korosti yhtiön parantaneen 
kilpailuasemaansa ja vahvistaneen 
asemaansa erityisesti kehittyvillä 
markkinoilla. Vuoden viimeisellä 
neljänneksellä Deere ilmoitti raken-
tavansa Intiaan leikkuupuimurei-
ta valmistavan tehtaan ja käynnisti 
siellä maarakennuskoneita tekevän 
joint venture -yhtiön.

Deere arvioi konemyynnin kas-
vavan ensi vuoden aikana 10–12 
prosenttia. Yhtiö tulee esittelemään 
vuoden 2011 aikana ennätysmäärän 
tuoteuutuuksia kiristyvien päästö-
määräysten takia.

Maatalouskoneiden myynninkas-
vuksi ennustetaan 7–9 prosenttia. 
Pohjois-Amerikassa myynti pysyy 
kuluneen vuoden tasolla. Asiakkaat 
lykkäävät Tier 4 Interim -teknolo-
giaan perustuvien, hinnaltaan kal-
liimpien koneiden hankintaa. Län-
si-Euroopan kysyntätilanne on pa-
ranemassa, siellä Deere uskoo 5–10 
prosentin kasvuun.

Maarakennus- ja metsäkoneiden 
myyntiin on Deeren mukaan tulos-
sa 25–30 hyppäys. Metsäteollisuus-
tuotteiden hinnat ovat vahvistu-
massa, mikä lisää korjuukoneiden 
kysyntää merkittävästi.

Heimosen Puutarha valittiin Vuoden Maatilaksi
Kolmannessa sukupolvessa Kuopion Riistaveden Ryönän kylässä toimiva Heimosen Puutarha Oy 
on kehittynyt 1940-luvulla perustetusta kukkakaupasta taloudeltaan vakavaraiseksi, toimintatavoil-
taan edistykselliseksi yritykseksi.

Vuoden Maatila 2010 -kilpailun 
voittajaksi valittiin kuopiolaisen  
Sami Heimosen luotsaama Heimo-
sen Puutarha Oy. 

Kunniamaininnat kilpailussa 
myönnettiin iittiläisten Eila ja Ismo 
Eerolan Heikkolan Maatilalle, Ben-
jamin Lihatori Oy:lle ja Benjamin 
Maatilatori Oy:lle sekä parikkala-
laisten Hannu, Kati ja Mika-Pekka 
Tiaisen maatalousyhtymälle, Ylä-
Ollukan maitotilalle. 

Tänä vuonna kaikkien palkittu-
jen yritysten toiminnassa korostui 
erityisesti työhyvinvointiin ja työssä 
jaksamiseen panostaminen, yrityk-
sen määrätietoinen johtaminen ja 
selkeä, toimintaa ohjaava strategia. 

Yrittäjien oma ja henkilöstön työ-
hyvinvointi näkyi resurssien mitoit-
tamisessa ja suunnittelussa. 

Kolmannessa sukupolvessa Kuo-
pion Riistaveden Ryönän kylässä 
toimiva Heimosen Puutarha Oy on 
kehittynyt 1940-luvulla perustetusta 
kukkakaupasta taloudeltaan vakava-
raiseksi, toimintatavoiltaan edistyk-
selliseksi yritykseksi. 

Heimosen Puutarha työllistää 
yrittäjien itsensä lisäksi viisi henki-
löä. Keväisin sesonkiaikoina työnte-
kijöitä on parhaimmillaan 15. 

Toimitusjohtajana ja pääomis-
tajana on vuodesta 2007 toiminut 
Sami Heimonen. Myös Samin veli 
Jaakko työskentelee yrityksessä, ja 
vanhemmat Pertti ja Eeva-Kaarina 
ovat edelleen mukana toiminnassa.

Yrityksen toiminnassa on pidet-
ty kirkkaana mielessä ydinliiketoi-
minta eli keskittyminen ruukku- ja 
ryhmäkasvientuotantoon. Erikois-

tumalla yritys on kasvanut menes-
tyväksi maaseutuyritykseksi. 

Liiketoimintaa ohjaa strategia, 
joka ulottuu kaikkiin yrityksen toi-
mintoihin. Tarkasti suunnitellut 
prosessit ovat korostuneesti asia-
kaslähtöiset ja niitä seurataan katta-
vasti. Vertailutietoa hankitaan myös 
ulkomailta. Markkina-alue ja koh-
deryhmä on rajattu selkeästi 200 ki-
lometrin säteelle.

Myös Sami on jatkanut puutar-
han toimintaa samalla strategialla eli 
keskittyen edelleen ruukku- ja ryh-
mäkasvien tuotantoon. Asiakkaiden 
pyynnöstä pääasiallisen toiminnan 
lisäksi Heimosen Puutarha kasvat-
taa myös vihanneksia ja mauste-
kasvien taimia, mutta näiden osuus 
on vähäinen. Leikkokukkien viljely 
päättyi kymmenen vuotta sitten.

Investoinneista huolimatta yritys 
on säilyttänyt jatkuvasti positiivisen 
tuloksen, ja viimeisten viiden vuo-
den aikana liikevaihto on jopa kak-
sinkertaistunut. 

Vuoden Maatila -kilpailussa va-
litaan vuosittain Suomen parhaiten 
johdettu tila Maatilan kilpailukyky-
kriteeristöä käyttäen. Kilpailun ta-
voitteena on kannustaa maatiloja ja 
maaseutuyrityksiä kilpailukyvyn ja 
toiminnan laadun kehittämiseen. 

Kilpailun järjestävät ProAgria 
Keskusten Liitto ja Innovation Net-
works Oy. Yhteistyökumppaneita 
ovat Elintarviketeollisuusliitto ETL, 
Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK sekä Tapiola-ryhmä.

Ukrainalainen  
rahoitusyhtiö hakee 
lainaa Venäjältä
Ukrainasta tulevat tilaukset helpottaisivat Venä-
jän maatalouskoneteollisuuden ahdinkoa.

Ukrainan valtiollinen, maatalou-
teen erikoistunut rahoitusyhtiö on 
saamassa venäläispankeilta yhteensä 
214 miljoonan euron lainan maata-
louskoneiden ostamiseksi Venäjältä. 

Ukrainan pääministeri Nikolai 
Asarov esitti Vedomosti-talousleh-
den mukaan viime keväänä virka-
veljelleen Vladimir Putinille tähän 
tarkoitukseen noin 280 miljoonan 
euron lainatoivomuksen.

Ukrainalaiset tarvitsevat rahoi-
tusta venäläisen Rostselmashin ja 
sen ukrainalaisen yhteistyökumppa-
nin valmistamien leikkuupuimurei-
den ja kylvökoneiden hankintaan. 

Rahoituksen järjestyminen tur-
vaisi noin tuhannen leikkuupui-
murin kaupan, mikä vastaisi suun-
nilleen viidennestä puimuritehtaan 
vuosituotannosta. 

Puimureiden myynti romahti Ve-
näjällä tammi–syyskuussa 2010 liki 
kolmanneksen alle 4000:een. Se jäi 
noin 70 prosenttia alle maan maa-
talouden kehittämissuunnitelman 
tavoitteiden.

Myös traktoreiden myynti laski, 
muttei aivan niin jyrkästi: kaupak-
si saatiin noin 15 000 yksikköä, mi-
kä oli 17 prosenttia vähemmän kuin 
vuoden 2009 vastaavana aikana.

ã Rostselmash Acros 530 edustaa uusinta venäläistä puimuritekno-
logiaa.

Petzl tuo kaikkiin Petzl Tikka- ja 
Petzl Zipka -sarjan led-otsavalai-
simiin paristojen vaihtoehdoksi 
nopeasti itsensä takaisin maksavan 
Petzl Core -akun. Akun lataaminen 
onnistuu standardin mukaisella 
USB-johdolla suoraan tietokonees-
ta, aurinkopaneelista tai virtapan-
kista. Uusimman akkuteknologian 
ansiosta valaisin toimii jopa 30 as-
teen pakkasessa. 

Akku voidaan ilmaisen Petzl OS 
-ohjelmiston avulla säätää toimi-
maan vakiojännitteellä normaalin 

tasaisen hiipumisen sijaa. Näin saa-
daan varmistettua valon riittävyys 
vaikkapa koko työpäivän ajaksi.

 Core-akku soveltuu kaikkiin 
vuonna 2009 markkinoille tulleisiin 
ja sitä uudempiin Tikka- ja Zipka-
otsalamppuihin. Akku ei sovellu 
vanhempiin Tikka-Zipka-perheen 
valaisimiin, Tikka XP ATEX:iin eikä 
Tactikka-sarjaan.

Akulle myönnetään kolme vuo-
den tai 300 latauskerran materiaali- 
ja valmistusvirhetakuu. Akku mak-
saa noin 45 e.

Ladattava akku 
Petzl-otsavalaisimiin

Tutut nimet DLG:n 
imagobarometrin 
kärjessä
Fendt, Claas, John Deere, Big Dutchman, 
Westfalia ja Lely ovat saksalaisen neuvontajär-
jestö DLG:n tuoreimman imagomittauksen kär-
jessä.

Puhelinkyselyssä haastateltiin 307 
viljelijää, jotka muodostivat DLG-
Panelin. Heistä 38 prosenttia on 
kasvinviljelijöitä, kolmannes mai-
dontuottajia, niin ikään kolmannes 
sikatalouden edustajia ja 5 prosent-
tia siipikarjankasvattajia.

Maatalouskoneiden kolmen kärki 
on pysynyt samana viimeiset kolme 
vuotta: Fendt, Claas ja John Deere. 
Fendtin ja Claasin hyvä maine pe-
rustuu innovatiivisuuteen ja moit-
teettomaan yrityskuvaan. Claasia 
kiitellään erityisesti hyvin toimivas-
ta internet-kommunikaatiosta.

Kolmen kärjen takana ovat Hor-
sch, Amazone, Lemken, Krone, New 
Holland ja Väderstad. New Holland 

sai tähän asti korkeimmat pisteet. 
Sen taakse jäänyt Väderstad on va-
kiinnuttanut asemansa: sen koko-
naispisteet olivat vuonna 2008 vain 
46,2, seuraavana vuonna 61,9 ja nyt 
62,5.

Kotieläintekniikan toimittajien 
selvä ykkönen on Big Dutchman. 
Yhtä selvä kakkonen on GEA Farm 
Technologies (Westfalia). Seuraa-
viksi tulevat Lely ja DeLaval, joka 
oli vielä viime ja toissa vuonna Le-
lyn edellä.

Imagoarvioinnin kohteina olivat 
myös rehunvalmistajat, eläinlääke-
teollisuus, kasvinsuojeluaineiden ja 
siementen toimittajat sekä pankit ja 
vakuutusyhtiöt.
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Rakennuskonemarkkinoiden ennustetaan 
kasvavan
Rakennuskonemarkkinat kasvavat tänä vuonna 5 ja ensi vuonna 8 prosenttia, ennustaa VTT.

Rakennuskoneiden käytön arvo oli 
viime vuonna 2,4 miljardia euroa, 
mutta voisi olla merkittävästi suu-
rempi. Alan ensimmäinen markki-
naennuste kertoo talonrakentami-
sen koneellistamisen olevan vasta 
puolitiessä.

VTT on nyt määritellyt raken-
nuskonetoimialan ensimmäistä 
kertaa toimeksiantajinaan Teknisen 
Kaupan ja Palveluiden yhdistys ja 
Rakennuskonepäälliköt ry. Työ teh-
tiin Tekesin osarahoittamassa hank-
keessa. 

Tutkimus tuotti markkinaen-
nusteen, joka annetaan tästä lähti-
en kahdesti vuodessa, sekä raportin, 
jossa arvioidaan konealan kehittä-
misen lähtökohtia muun muassa 
asiakashaastattelujen pohjalta. En-

nusteen mukaan rakennuskone-
markkinat kasvavat tänä vuonna 5 
ja ensi vuonna 8 prosenttia.

Hankkeen johtoryhmän puheen-
johtajan Heikki Ojanperän mukaan 
alan markkina on luultua suurem-
pi ja vakaampi. Myös ymmärrys sen 
mahdollisuuksista rakentamisen 
tuottavuustavoitteiden saavuttami-
seksi lisääntyy hankkeen myötä ker-
taheitolla.

Vuonna 2009 rakennuskoneita 
käytettiin talonrakentamisessa 790 
miljoonalla eurolla, ja konevuokra-
uksen arvo oli 460 miljoonaa euroa. 
Viimeksi mainittuun lukuun sisäl-
tyivät myös rakentamisen ulkopuo-
liset asiakastoimialat.

”Tässä hankkeessa tätä merkit-
tävää toimialaa lähestyttiin ensim-

mäisen kerran nimenomaan käytön 
näkökulmasta”, VTT:n asiakkuus-
johtaja Pekka Pajakkala toteaa.

Rakennuskonetoimialaan kuulu-
vat rakennuskoneiden vuokraajat, 
myynti- ja maahantuontiyritykset, 
rakennusyritysten kalustokeskukset 
sekä rakennuskoneiden valmistajat.

Yksi rakentamisen prosessien ke-
hittämisen päälinjoista on työn siir-
täminen työmailta tehtaisiin ja toi-
nen työmaatyön teollistaminen ja 
koneellistaminen.

”Palvelua kehittävällä rakennus-
konealalla on jo nyt, mutta erityi-
sesti tulevaisuudessa aiempaa tär-
keämpi merkitys rakentamisen ar-
voketjussa”, Ramirent Finland  Oy:n 
toimitusjohtaja Kari Aulasmaa ar-
vioi.  

Kiinteistö- ja rakennusala on kes-
keinen konepalvelualan asiakassek-
tori. Muita merkittäviä ovat teolli-
suusyritykset, palvelualat sekä jul-
kinen ala. 

Teollisuus käyttää koneita muun 
muassa kone- ja laiteasennuksiin, 
nostoihin, siirtoihin ja huoltotöi-
hin. 

Palvelualalla tarvitaan koneita 
esimerkiksi kunnossapitotöihin ja 
ikkunoiden pesuun. Julkisen alan 
esimerkkeinä voi mainita vaikkapa 
katuvalojen vaihtamisen ja katujen 
hoitotyöt. 

Yksityiset henkilöt taas hankkivat 
ja vuokraavat yhä enemmän konei-
ta omiin rakennus- ja remonttitöi-
hinsä.

Stihliltä ja Husqvarnalta uudet raivurimallit
Helsingin Metsämessuilla 26.–28.11.2010 esiteltiin kiristyvien päästömääräysten kirittämiä uusia 
sahamalleja. Uutuudet tulevat tärkeisiin ammattikokoluokkiin. Esillä oli myös täysin uusi näkemys tai-
mikonraivauksesta.

haajan selässä. Raivausvarsi on ke-
vennetty vaijerilla, joka kulkee erilli-
sen varren avulla metsurin olkapään 
yli. Raivausvarsi on varustettu ket-

jusahalaitteella, joka jako on 0,325 
tuumaa. Painoa sahalla on 12,2 kg. 
Suositushinta on 1060 € (sis. alv).

Stihl esitteli Metsämessuilla FS460C 
M-Tronic -sahan, josta irtoaa 2,2 kW 
tehoa. 8,4-kiloisen sahan tilavuus on 
45,2 cm³. Päästöt ja tärinät ovat ma-
talalla tasolla. 

Uutuuden myötä M-Tronic-
moottorinohjausjärjestelmä saapuu 
suomalaisten käyttämään kokoluok-
kaan. Itseoppiva järjestelmä tunnis-
taa lämpötilan, ilmanpaineen sekä 
polttoaineen laadun ja säätää sahan 
eri olosuhteisiin sopivaksi.

Järjestelmä myös muistaa eri sää-
döt ja käyttää käynnistyshetkel-
lä aina oikeaa seosta. Käynnistys-
tä on helpottamassa Ergostart-ke-
vytkäynnistys. Sahan runkoputken 
sivussa on vaihdettava muovinen 
kulutuslevy, ja kulmavaihde on kes-
tovoideltu. Myös valjaat ovat uudis-
tuneet. FS460C tuli myyntiin joulu-
kuussa. Suositushinta on n. 800 €  
(sis. alv).

Myös Husqvarna esitteli uu-
det ammattilaissahansa. 555FX on 

355-mallin päivitetty versio. Muun 
muassa vetoakselin kiinnitys kytkin-
rumpuun on muuttunut kierteel-
liseksi. 2,8-kilowattinen (tilavuus 
53,3 cm³) saha on jo myynnissä. 

545FX on puolestaan uudel-
la moottorimallilla uudistettu 
345-mallin perillinen, joka saapuu 
kauppoihin kevään korvilla. Tehoa 
saha tarjoaa 2,2 kW. Tilavuus on 
45,7 cm³. Saha toimitetaan Balance 
XT -valjailla.

Husqvarna 535FBx on uuden-
tyyppinen ketjuraivaussaha, joka 
on suunniteltu hieman poikkeaval-
la menetelmällä tehtävään reikäper-
kauskäyttöön. Ideana on jättää rai-
vauksen yhteydessä  korkeat kannot 
paikoilleen. Kantoihin syntyvien 
vesojen on tarkoitus houkutella elä-
miä jättämään kasvatettavat rungot 
rauhaan. 

Sahalla on ylöspäin ulottuvuutta 
kolmisen metriä. 1,6-kilowattinen 
moottori kulkee kantovaljaissa sa-

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

UUSI ETU
kestotilaajille:

Näköislehti ja arkisto
Uuden vuoden kunniaksi Koneviestin kestotilaajat saavat uuden
rahanarvoisen edun: lukuoikeuden näköislehteen ja arkistoon!

Aktivoi etusi heti ja kirjaudu osoitteessa:

www.koneviesti.fi /kirjaudu

P.S. Käyttäjätunnuksesi on tilausnumerosi (löydät sen
lehden takakannesta nimesi yläpuolelta)

ja salasanasi on postinumerosi.

HYVÄÄ UUTTA VUOTTA

UUSI ETU

Mikäli sinulla ei vielä ole Koneviestin kestotilausta, voit vaihtaa määrä-
aikaisen tilauksesi kestotilaukseksi tai tehdä kestotilauksen:
www.koneviesti.fi /kestotilaus tai soittamalla: 020 413 2277
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PUOLUEETON T EKNINEN AMMATTILEHTI  
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Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

USA:n traktorimyynti 5 %:n kasvussa
Maataloustraktoreiden marraskuun myynti nousi USA:ssa 22 prosenttia edellisvuodesta. Kalenteri-
vuoden myynti on noin 5 prosenttia yli viime vuoden.

AEM:n eli USA:n maatalouskone-
valmistajien yhdistyksen uusimman 
raportin mukaan marraskuussa jäl-
leenmyyjille toimitettiin 9 099 maa-
taloustraktoria, mikä on 22,6 pro-
senttia edellisvuoden vastaavaa jak-
soa enemmän.

Eniten toimitettiin yli 100-hevos-
voimaisia traktoreita, joiden määrä 
nousi 1 132:sta 1 695:een. Prosentu-
aalinen kasvu oli 49,7.

Traktoreiden kokonaismyynti 
marraskuusta 2009 marraskuuhun 
2010 oli 150 768 yksikköä, kasvua 
oli 5,1 prosenttia. Eniten lisääntyi 

runko-ohjattujen suurtraktoreiden 
myynti: tänä vuonna myytiin 5 162 
traktoria, kun viime vuonna myynti 
oli 4 063 kpl. Kasvua oli 27 prosent-
tia. 40–100-hevosvoimaisten myynti 
aleni 2,1 prosenttia.

Leikkuupuimureiden marraskuun 
toimitukset kauppiaille nousivat  

45,6 prosenttia 549 kappaleeseen. 
Marraskuun loppuun mennessä leik-
kuupuimureita oli toimitettu kaikki-
aan 9 360 kpl, mikä on 7,4 prosenttia 
edellisvuotta enemmän.

Traktoreiden ja puimureiden ku-
luvan vuoden toimitusmäärät ovat 
hyvin lähellä 5 vuoden keskiarvoa.

Vapo ostaa kolman-
neksen Harvestiasta
Vapo Oy vahvistaa energiapuuliiketoimintaa ja 
yhdistää puunhankinta-organisaatiot hankkimal-
la omistukseensa noin kolmanneksen Harvestian 
osakekannasta.

Kaupan yhteydessä laaditun puun-
hankintasopimuksen mukaisesti 
Harvestia hankkii jatkossa Vapon 
tarvitsemat mänty- ja kuusitukit 
sekä kasvavan osan Vapon energia-
puusta. 

Järjestely parantaa Vapon palve-
lukykyä asiakkaille sekä kotimaisten 
polttoaineiden, puun ja turpeen yh-
teiskäyttöä. 

Samassa yhteydessä Vapo Timbe-
rin puunosto-organisaatio ja -toi-
minto siirtyy osaksi Harvestiaa. Toi-
minta käynnistyy täydessä laajuu-
dessaan alkuvuodesta.

”Vapolle on tärkeää säilyttää kus-
tannuskilpailukyky ja toimitusvar-
muus nopeasti laajenevassa puu-
polttoaineiden hankinnassa ja toi-
mituksissa. Harvestia on vakiinnut-
tanut paikkansa teollisuuden puun-
hankinnassa. Tavoitteemme on kas-
vattaa puuenergia-liiketoimintaa 
markkinoiden kasvun tahdissa EU:n 
ilmastopäästötavoitteiden mukai-
sesti”, sanoo Vapo Biofuels -yksikön 
liiketoimintajohtaja Esa Koivula. 

”Halusimme varmistaa sahojen 
puuhuollon ja asiakkaiden tasai-
sen palvelun menemällä osakkaaksi 
Harvestiaan. Tällä turvaamme äs-
kettäin päätetyn Hankasalmen sa-

han investoinnin raaka-ainehuol-
lon myös jatkossa. Hankasalmen li-
säksi sahaamme myös Nurmeksessa, 
Lieksassa ja Inarin Peuravuonossa”, 
sanoo Vapo Timberin toimitusjoh-
taja Juha Hakala. 

”Vapo käyttää sahatukkeja noin 
puolitoista miljoonaa ja toimittaa 
asiakkailleen metsäenergiapuuta 
noin miljoona kuutiometriä. Myl-
lykosken ja Savon Sellun kuitupuun 
hankinta yhdessä näiden kanssa 
muodostaa kokonaisuuden, joka 
vastaa erinomaisesti suomalaisen 
metsän hakkuumahdollisuuksia”, 
sanoo Harvestian toimitusjohtaja 
Pekka Kauranen.  

”Harvestia ostaa yhä aktiivisem-
min sekä päätehakkuu-, harvennus-
hakkuu- että energiapuuleimikoita. 
Kykymme palvella monipuolisesti 
metsänomistajia paranee. Kokonais-
puumäärä nousee jatkossa noin vii-
teen miljoonaan kuutioon. Yhdessä 
Vapo ja Harvestia rakentavat kilpai-
lukykyisen energiapuun hankinta-
ketjun”, Kauranen jatkaa.

Sopimuksen voimaantulo edel-
lyttää kilpailuviranomaisten hyväk-
syntää.

Claas jälleen  
kasvu-uralla
Claasin liikevaihto laski viime vuonna, mutta 
markkina-asema vahvistui. Puimurimyynti kohe-
nee viljan hinnan vahvistuessa, yhtiössä usko-
taan.
Claas odottaa maatalouskoneiden, 
ennen kaikkea leikkuupuimureiden 
kysynnän kasvavan merkittäväs-
ti kahden taantumavuoden jälkeen. 
Alkaneen myyntikauden tilauskanta 
onkin koko ajan vahvistunut. Lisäksi 
konemyyjät täydentävät varastojaan.

Viime kauden kysyntä painottui 
leikkuupuimureiden asemasta ajo-
silppureihin, kurottajiin ja suuriin 
traktoreihin, joita tarvitaan biomas-
san korjuussa ja biokaasun tuotan-
nossa. Merkittävä osa, 10–15 pro-
senttia, Saksan peltoalasta oli viime 
kaudella varattu biokaasun syöttei-
den tuotantoon.

Claasin liikevaihto laski viime kau-
della 2,9 miljardista eurosta 2,5 mrd. 
euroon, eli lähes 15 prosenttia. Netto-
tulos puolestaan laski 73 miljoonasta 
51,5 miljoonaan, noin 30 prosenttia. 

Toimintojen tehostamisen ja kus-
tannussäästöjen ansiosta yhtiön 
omavaraisuusaste vahvistui prosen-
tin verran 36:een ja kerrytti vapaan 
kassavirran 216 miljoonaan euroon. 
Tämän ansiosta Claasilla on käytös-
sään likvidejä varoja yli 900 miljoo-
naa euroa esimerkiksi yrityskauppo-
jen rahoittamiseen.

Claasilla oli katsauskauden lopussa 
yli 8900 työntekijää, 500 edellisvuotta 
vähemmän. Toimintaa sopeutettiin 
markkinatilanteeseen myös lyhen-
netyllä työviikolla ja työntekijöiden 
lomapankkiin kertyneiden vapaiden 
käytöllä. Maltillisten sopeutustoi-
mien ansiosta kasvaneeseen kysyn-
tään voidaan vastata kohottamalla 
tuotantoa nopeasti.

ã Claasin johto piti tilinpäätösinfonsa Düsseldorfissa. Herrat vasem-
malta lukien: Hermann Garbers, Theo Freye, Lothar Kriszun ja Hans 
Lampert.

Agritechnica esittäy-
tyi Seinäjoella
Suomalaisyrityksiä kannustettiin esittelemään 
koneitaan ensi syksyn Agritechnica-näyttelyssä 
Viexpon ja Framin yhteisosastoilla.

Agritechnicaa esiteltiin joulukuun 
alussa Seinäjoen Teknologiakeskus 
Framin ja Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen kansainvälistymisyksikön Viex-
pon järjestämässä seminaarissa. 

DLG:n edustajina olivat kansain-
välisen näyttelytoiminnan johtaja 
Jochen Köckler ja kansainvälisten 
näyttelyiden asiakasjohtaja Ulrike 
Scmidt-Machinek.

Maa- ja metsätalousministeriön 
ylijohtaja Veli-Pekka Talvela kertoi 
ministeriön tavasta hoitaa kansain-
välisiä suhteita.

Viexpo on DLG:n virallinen part-
neri Suomessa. Se koordinoi suoma-
laisten maatalouskonealan yritysten 
yhteistä esiintymistä Hannoverin 
Agritechnicassa. Viexpo myös laatii 
työ- ja elinkeinoministeriöön teh-
tävät messuihin liittyvät tukihake-
mukset yrityksen puolesta ja hallin-
noi messuosallistumishanketta. 

Käytännössä ministeriön tuki 
yrityksille tarkoittaa mahdollisuuta 
saada avustusta muun muassa osas-
ton vuokra- ja rakennuskuluihin, 
kuljetuskuluihin sekä yhden henki-
lön matka-, majoitus- ja päiväraha-
kuluihin. Avustus pk-yritykselle on 
50 ja suuryritykselle 25 prosenttia. 

Viexpo veloittaa palvelupaketista 
12 neliön osastolla osallistuvilta 900 
euroa ja alv:n sekä sitä suuremmilla 
osastoilla osallistuvilta 1100 euroa ja 
alv:n.

Yritysten ei kuitenkaan tarvitse ol-
la samalla osastolla. Toisaalta oman 
osaston jo varanneet yrityksetkin 
voivat vielä tulla mukaan. Mukaan 
lähteville yrityksille järjestetään 
näytteilleasettajapalaverit maalis-
kuussa ja syyskuussa.

Tavoitteena on nostaa messuil-
le osallistuvien suomalaisyritysten 
määrä huomattavasti suuremmaksi. 
Edelliseen Agritechnicaan osallistui 
24 suomalaisyritystä.

Seinäjoen Teknologiakeskus Oy 
puolestaan tarjoaa pienyrityksille 
yhteisosastoa, johon yritys voi tuoda 
oman edustajansa ja markkinointi-
materiaaliaan. Osastolle ei ole tar-
koitus tuoda koneita. Lisäksi tehdään 
toimialan yhteisesite, johon pyritään 
kokoamaan 50 yrityksen tiedot.

Hinta yritykselle on alustavan las-
kelman mukaan 3000–3500 euroa, 
johon voi saada ministeriön tukea 
50 prosenttia. Täsmällinen summa 
määräytyy osallistuvien yritysten 
mukaan.

ã DLG:n kansainvälisten näyttelytoimintojen johtaja Jochen Köckler 
kertoi DLG:n viimeisimmän Trend Monitor -tutkimuksen tuloksista. 
Haastateltavina oli 3800 viljelijää kuudesta eri maasta. Keskeinen ky-
symys oli investointisuunnitelmat seuraavan 12 kuukauden jaksolla. 
Kotieläintiloilla tehdään uusia navettarakennuksia ja peruskorjataan 
entisiä sekä rakennetaan konehalleja ja rehuvarastoja. Haastattelut 
tehtiin Saksassa, Ranskassa, Britanniassa, Puolassa, Tshekissä ja 
Unkarissa. Venäjällä, Ukrainassa ja Kazakstanissa toteutettujen haas-
tattelujen mukaan viljelijöiden taloudellinen tilanne on vakaantunut, 
muttei juurikaan kohentunut.

Trelleborg Wheel Systems nos-
taa hintoja. Kaikkien Trelleborgin 
raskaiden maatalous- ja metsäko-
neiden sekä keveiden teollisuusren-
kaiden hinnat nousevat tammikuun 

alusta lukien. Korotukset ovat 6–10 
prosenttia Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa. 

Trelleborg perustelee hinnankoro-
tuksia raaka-aineiden kallistumisella.

P
uimurilla on ikää 13 vuotta. Mittarissa on moottoritunteja yli 
1 500, ja puntihehtaareja on kertynyt vajaat 2 000. Puinnit eivät 
pysähtyneet vikojen takia tänäkään syksynä, sillä kone on erin-
omaisessa kunnossa.  Näin olisi voinut kirkkain silmin vakuut-

taa myyjälle, jos koneen vaihdosta olisi ruvettu neuvottelemaan. Mutta ei 
ruvettu, vaan kone päätettiin peruskorjata. 

Huoltoyrittäjä tuli puintien jälkeen arviointiavuksi. Merkkihuoltajan 
silmä havaitsee korjauskohteet paremmin kuin oma. Yhdessä laaditusta 
listasta tuli pitkä. Mitään ei ollut rikki, mutta monet osat olivat käytös-
sä kuluneita. Tällaiseen kuntoon jätettyinä ne johtaisivat vaihtoon, jo-
ka jouduttaisiin tekemään kesken puintien. Osat olisivat hyvällä tuurilla 
kestäneet vuoden tai kaksi, mutta käyttöikänsä loppuvaiheessa ne olivat.

Ajoin puimurin 50 kilometrin päähän merkkikorjaamoon. Korjaamo 
sai avoimen valtakirjan vaihtaa kaikki osat, jotka se katsoi olevan vaih-
don tarpeessa. Kun kerran tehdään, tehdään sitten kunnolla. Uskalsin 
antaa avoimen valtakirjan, sillä tunnen merkkikorjaamon parin vuosi-
kymmenen ajalta, eikä koskaan ole petetty.

Leikkuupöydän pohjalevyt olivat lähes puhki, samoin alla olevat suk-
set. Kolakuljettimen ketjulenkit olivat venyneet ja koko kuljetin piti uu-
sia. Syöttörummun laakerit ja muovipuslat olivat kuluneet. Molemmat 
elevaattorit uusittiin, samoin niiden vetopyörät ja laakerit. Lietso ja va-
riaattori kaipasivat kunnostusta, eikä laakereitakaan jätetty vaihtamatta. 
Seulaston kaikki kumityynyt vaihdettiin. Näiden lisäksi tuli vielä monia 
pikkukorjauksia. Puintivarstat ja varstasilta on uusittu vuosi pari sitten, 
joten ne voitiin jättää rauhaan.

Korjauskustannus oli verottoma-
na n. 13 000 euroa. Laskuun sisäl-
tyi 100 työtuntia. Kustannuksia 
alensi se, että korjaamo teki työt 
hiukan normaalia halvemmalla, 
sillä marraskuu ei ole korjaamos-
sa kiireisintä aikaa. Myös osien 
hankkimiseen jäi riittävästi aikaa, 
sillä korjaamo sai tilattua tarvitta-
vat osat kuukausitilauksena.

Peruskorjauksen jälkeen arvio on, että puimurilla saa ajaa 10 vuot-
ta pelkillä vuosihuolloilla. Tänä aikana koneella puidaan taas 1 500 ha. 
Hehtaaria kohden peruskunnostus maksoi vajaat 9 euroa eli ei käytän-
nössä mitään. Kone on varusteiltaan riittävä: on hydroveto ja ilmastointi, 
eikä suurempaa puintitehoakaan tarvita.

Normaali tapa tämän ikäisen puimurin kohdalla on vaihto uuteen. 
Vanha kone menee jollekin toiselle tilalle, mutta siinä välissä koneelle ei 
tehdä mitään. Tästä johtuen esimerkkikoneen verran ajettu vaihtopui-
muri on Suomessa ostajalle aikapommi. Ostajan on ainakin valmistau-
duttava tekemään kunnostus, joko kerralla ja perusteellisesti tai sitä mu-
kaa, kun jossakin revähtää. Viimeksi mainittu vaihtoehto johtaa vain sii-
hen, että korjauksia tehdään silloin, kun koneen pitäisi kulkea.  Esimer-
kiksi saksalaisissa koneliikkeissä peruskunnostus tehdään aina, ja jos ei 
tehdä, myyjä ainakin kertoo, mitä koneelle pitäisi tehdä. Peruskunnos-
tukseen ei pidä kuitenkaan lähteä ilman harkintaa. Suomessa on käytös-
sä vanhaa puimurikalustoa, joita ei alun perin ole tarkoitettu tällaisille 
puintimäärille. Kun nämä ”peltiheikit” rapistuvat, niistä ei saa kunnollis-
ta tekemälläkään.

Jos puimurin varustetaso ei enää tyydytä – kone on keppikone ja ilmas-
tointi puuttuu – ainoa vaihtoehto on uuden hankinta. Joka tapauksessa pe-
ruskunnostaminen on yksi, vaikkakin meillä harvoin käytetty vaihtoehto.

Vaihtoon vai 
peruskorjaukseen?

Hehtaaria kohden 
korjaus maksoi 

vajaat 9 euroa eli ei 
juuri mitään.


