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K-maataloudelle ja Konekeskolle uudet tilat Rovaniemellä
Rovaniemen K-maatalous ja Kone-
keskon traktorimyynti muuttivat 
uudelle liikepaikalle Nelostien var-
teen. Uusi myymälä sijaitsee osoit-
teessa Paljetie 4, 96300 Rovaniemi. 
Kauppa palvelee asiakkaita maanan-
taista perjantaihin klo 9.00–17.00.

K-maatalouden uudet tilat mah-
dollistavat valikoiman laajentami-
sen. Lämmintä tilaa on 350 neliötä 
ja pihatilaa kone-esittelyille 1500 

neliötä. K-maatalous ja traktori-
myynti tulevat nyt saman katon alle. 
Valikoimaa laajennetaan erityisesti 

työkoneiden, konetarvikkeiden ja 
kulutusvaraosien osalta. Moottori-
sahat, peräkärryt, ruohonleikkurit 

sekä muut pienkoneet ovat kattavas-
ti tarjonnassa. Vaihtokonekauppa on 
osa pienkonekaupan palvelua.

Nissan Motor Co., Ltd. ja 4R Energy 
Corporation kertovat kehittäneensä 
yhteistyössä sähköautojen lataus-
järjestelmän, joka hyödyntää aurin-
kopaneeleita ja suuren kapasiteetin 
litiumioniakkuja. Uuden lataus-
järjestelmän testaus alkoi Nissanin 
päämajassa Yokohamassa.

Latausjärjestelmässä sähköä muo-
dostetaan Nissanin päämajaan asen-
netuilla aurinkopaneeleilla. Sähkö 
varastoidaan litiumioniakkuihin, 
joiden kapasiteetti vastaa neljää 
Nissan LEAF -auton akkua. Pää-
majan alueella sijaitsevan seitsemän 
latausaseman (kolmen pikalataus-
aseman ja neljän tavallisen lataus-
aseman) kokonaissähköntuotto- ja 
varastointikapasiteetti vastaa vuosi-
tasolla noin 1 800 auton lataamista 
täyteen. 

Uuden järjestelmän avulla ajossa 
täysin CO2-päästöttömät sähköau-
tot voidaan ladata täysin uusiutu-
valla energianlähteellä. Tämä on yk-

si ratkaisu lähemmäksi kiertoa, jossa 
ajamisesta johtuvia CO2-päästöjä ei 
syntyisi lainkaan. 

Kun varastointiin käytetään sa-
manlaisia litiumioniakkuja kuin 
sähköautoissa, voidaan sähköä syöt-
tää sähköautoihin kellonajasta ja 
säästä riippumatta.

Nissan testaa päästötöntä 
sähköautojen latausta

S
akari Pinomäkeä pidetään 
suomalaisen metsäkonete-
ollisuuden isänä. 
Hän syntyi Ylöjärvellä 

5.11.1933. Jo lapsena hän rakensi 
kotitilallaan työskentelyä helpotta-
via koneita. Sakari Pinomäen kiin-
nostus tekniikasta ja koneista, sekä 
pitkäjänteinen itseoppiminen joh-
ti siihen, että hän oli yksi Suomessa 
eniten patentteja omaava yksityis-
henkilö. 

Pinomäki valmistui metsätekni-
koksi Kurun metsäopistosta. Vuon-
na 1964 hän perusti Hyvinkäälle 
yrityksen (S.Pinomäki Ky), mutta 
muutti pian yrityksineen kotiseu-
dulleen Ylöjärvelle. 

Ensimmäinen sarjavalmisteinen 
tuote oli maataloustraktorin pyö-
rittämä kuorimakone Pino-Teho. 
Suomen ensimmäinen monitoimi-
hakkuukone Pika 50 sekä Euroo-
pan ensimmäinen harvesteri Pika 
75 olivat kulmakiviä suomalaisen 
metsäkoneteollisuuden kehityksel-

le. Molemmat ovat esillä Metsämu-
seo Lustossa. 

Pinomäen tuotantoon kuului yli 
30 alansa huipputuotetta. Tuoteva-
likoimassa oli harvestereita, ajoko-
neita, yhdistelmäkoneita (ensim-
mäisenä maailmassa), risupaalain, 
eukalyptusharvesteri ja liikerata-
nosturi.

Pinomäen koneiden voittoku-
lun taustalla olivat itse valmistetut 
venttiilit sekä uudenlaiset hydrau-
liset ratkaisut. Pinomäki teki ko-
neita pienillä yleiskuluilla, minkä 
vuoksi ne olivat urakoitsijoille hiu-
kan edullisempia kuin kilpailevat 
tuotteet. 

Sakari Pinomäki oli yksin yrityk-
sen kehitystyön takana. Hän kehitti 
uusia tuotteita vielä elämänsä vii-
meisiin viikkoihin asti. 

Sakari Pinomäelle työ oli elämän-
tapa.

Terhi Pinomäki-Lenick
Anne Pinomäki-Ballantyne

Kirjoittajat ovat Sakari Pinomäen tyttäriä

Sakari Pinomäki
1933–2011

Rautaruukki rakentaa Ruotsiin

Rautaruukki on allekirjoittanut 
ruotsalaisen Peab AB:n kanssa sopi-
muksen Pohjois-Ruotsin Pajalassa 
sijaitsevan Kaunisvaaran rautamal-
mikaivoksen rikastamorakennuk-
sen ja varastojen teräsrakenteiden 
valmistuksesta ja asennuksesta. So-
pimuksen arvo on yli 13 miljoonaa 
euroa.

Kaunisvaaran rautamalmipro-
jektissa kanadalainen kaivosyhtiö 
Northland Resources hyödyntää 
Tapulin ja Sahavaaran rautamal-
miesiintymiä. Ruukin asiakas on 
ruotsalainen Peab-konserni, joka 
on yksi Pohjoismaiden suurimmis-
ta rakennusyhtiöistä.

Ruukin toimitus kattaa rikasta-

mon prosessirakennuksen sivura-
kennuksineen, kaksi malmivarastoa 
sekä raskaan kaluston verstaan run-
korakenteet. Uusi rautamalmija-
lostamo on yli 200 metriä pitkä, 72 
metriä leveä ja 40 metriä korkea. 

Kohteen teräsrakennetoimitukset 
alkavat syyskuussa ja asennustyön 
on määrä olla valmis vuoden 2012 
aikana. Teräsrakenteet valmistetaan 
pääosin Ruukin Ylivieskan ja Perä-
seinäjoen tehtailla.

”Peabissa olemme tyytyväisiä sii-
hen, että valitsimme teräsrunko-

toimittajaksi Ruukin. Kun ajatte-
lemme koko hankintaprosessia, on 
valintamme tuntunut oikealta niin 
laadun, ympäristön, työympäristön 
kuin seurannan ja toimitusvarmuu-
denkin osalta”, sanoo projektijohtaja 
Tommy Lindmark Peab AB:stä.

”Tämä on meille merkittävä so-
pimus ja osoittaa vahvuutemme 
suurten ja vaativien teollisuuspro-
jektin toimittajana”, sanoo Ruukin 
talonrakentamisen projektiliike-
toiminnasta vastaava johtaja Sami 
Eronen.

Rautaruukki nappasi 13 miljoonan euron teräs-
rakenneurakan Kaunisvaaran kaivokselle Ruot-
siin.

Junkkarin metsätuotteiden 
myynti Konefarmille
Konefarmi Oy aloittaa uutena Junk-
kari Oy:n Patruuna-mallistoon 
kuuluvien metsäperävaunujen ja 
-kuormaimien sekä hakkureiden 
jälleenmyyjänä 1.9.2011 alkaen.  
Konefarmi on Turun Konekeskus 
Oy:n tytäryhtiö. 

”Uusi tilanne helpottaa tuottei-
den markkinointia ja olemmekin 
päättäneet panostaa syksyn aikana 
näyttävästi metsätuotteiden myyn-
tiin. Konefarmi Oy:n toimipisteissä 

tullaan järjestämään metsäpäiviä ja 
KoneAgria-näyttelyssä Jyväskylässä 
Junkkarin tuotteet tulevat olemaan 
näyttävästi esillä. Turun Konekeskus 
Group on työkoneiden myyntiin 
erikoistunut voimakkaasti kehittyvä 
yritys ja olemme erittäin tyytyväisiä, 
että voimme aloittaa yhteistyömme 
heidän kanssaan”, sanoo Junkka-
ri Oy:n toimitusjohtaja Pekka Hi-
manka jälleenmyyjän vaihdosta 
kertovassa tiedotteessa.

Alahärmän vetoradalla mitellään 
Euroopan kovimmilla ja komeim-
milla traktoreilla EM-Tractor Pul-
ling -tapahtumassa 3.–4.9.2011. Ko-
neviesti järjesti nettisivuillaan luki-
jakilpailun, jonka voittajat pääsevät 
nauttimaan pullingin jytkeestä.

Kaikkien vastanneiden kesken 
arvottiin kolme kisapakettia, jotka 
sisältävät kahden päivän liput EM-

Tractor Pulling -tapahtumaan kah-
delle henkilölle ja yhden yön majoi-
tuksen Härmän Kuntokeskuksessa 
kahden hengen huoneessa.

Arpaonni suosi Teijo Kohvakkaa 
Varkaudesta, Matti Peuhkuria Fors-
sasta ja Markku Erelää Alastarolta. 
Voittajille on ilmoitettu henkilökoh-
taisesti. Kiitos kaikille vastanneille!

Koneviestin lukijakilpailun 
voittajat arvottu

James Dunn Yrman 
toimitusjohtajaksi

Yrittäjien Maatalouden hiljattain os-
tanut DLA Group on laittanut tuu-
lemaan yrityksen johdossa. Tanska-
laisyhtiö nimitti Yrman uudeksi toi-
mitusjohtajaksi aikaisemmin Hank-
kija-Maatalous Oy:ssä vientijohtaja-
na toimineen James Dunnin. 

Entinen toimitusjohtaja Tero  
Pietilä jatkaa yrityksen palvelukses-
sa johtajana.

www.fendt.fi

E D E L L Ä K ÄV I J ÄT 
A J AVAT  F E N D T I L L Ä

Fendt-jälleenmyyjä: Valtra Oy
Lisätietoja: 020 45 501

KYSY LISÄÄ 
lähimmältä Fendt-
jälleenmyyjältäsi!

ON MONTA SYYTÄ VALITA FENDT

700 SCR -sarjan ylöskaartuva 
etulasi takaa esteettömän 
näkyvyyden kuormaajaa 
käytettäessä.

SYY 5.

UUSI Fendt 700 SCR -sarja 

Tehoa, ketteryyttä ja 
käyttömukavuutta

•  Uusi moottori
•  Uusi ohjaamo
•  Uusi sähköjärjestelmä
•  Uusi teholuokka 
 200-240 hv
... ja paljon muuta!

Fendtin tuore 700 SCR 
-sarja on julkaistu ja 
ennakkomyynti alkanut! 
Valitse töihisi maksimi-
tehoa kompaktissa 
muodossa.
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Lufthansa aloitti heinäkuun 15. 
päivä kuuden kuukauden pitui-
sen biopolttoaineen kokeilujakson 
reittilennoilla. Lufthansa Airbus 
A321 lentää Hampurin ja Frank-
furtin väliä neljä kertaa vuorokau-
dessa. Yksi sen moottoreista toimii 
peruspolttoaineen ja biopohjaisen 
kerosiinin sekoituksella, jonka se-

koitussuhde on 50/50. American 
Society for Testing and Materials 
(ASTM) on hyväksynyt suihku-
moottoreissa käytettävän biopolt-
toaineen.

Koska biopohjainen kerosiini 
vastaa ominaisuuksiltaan perinteis-
tä kerosiinia, sitä voidaan käyttää 
kaikissa lentokonetyypeissä, eikä 

polttoaineen käyttö vaadi muutok-
sien tekemistä koneisiin tai niiden 
moottoreihin. Koejakson aikana 
biopolttoaineen käytön on lasket-
tu vähentävän CO2 -päästöjä jopa  
1 500 tonnilla.

”Fossiilisten raaka-aineiden va-
rannot ovat rajalliset ja CO2 -päästö-
jen määrää on vähennettävä. Pitkän 
koekäytön tarkoituksena on tutkia 
biopolttoaineen vaikutuksia lento-
koneen moottoreiden huoltoon ja 
käyttöikään”, kertoo Lufthansa Grou-
pin toimitusjohtaja ja hallituksen pu-
heenjohtaja Christoph Franz yhti-
ön tiedotteessa.

Lufthansan käyttämä biopohjai-
nen kerosiini on valmistettu puh-
taasta biomassasta, jota saadaan jat-
ropha- ja camelina-kasveista sekä 
eläinrasvoista. Lufthansa vakuuttaa, 
että biopolttoaineen raaka-aineiden 
tuotanto- ja valmistusprosessi on 
kestävän kehityksen periaatteiden 
mukainen. Polttoaineentoimitta-
jien täytyy esittää todistus siitä, et-
tä tuotantoprosessit täyttävät EU:n 
uusiutuvan energian direktiivin 

vaatimukset. 
”Lufthansa takaa, että sen käyt-

tämän biopolttoaineen tuotanto ei 
kilpaile suoraan ruuantuotannon 
kanssa, eikä se vahingoita sademet-
siä”, Franz painottaa.

Lufthansan käyttämän polttoai-
neen valmistaa suomalainen öljy-
yhtiö Neste Oil. Nesteellä on laaja 
kokemus biopolttoaineiden tuotan-
nosta, ja yhtiöllä on takanaan vuo-
sien menestyksekäs yhteistyö Luft-
hansan kanssa.

Lufthansa arvioi biopolttoaine-
kokeilun kokonaiskustannuksiksi 
noin 6,6 miljoonaa euroa. Saksan 
talous- ja teknologiaministeriö ra-
hoittaa projektia 2,5 miljoonalla 
eurolla. Projekti on osa laajempaa 
FAIR-tutkimusta (Future Aircraft 
Research), jonka tarkoituksena on 
tutkia biopolttoaineiden soveltu-
vuuden lisäksi muun muassa uusia 
moottori- ja lentokonekonsepteja 
sekä muita polttoaineita, kuten esi-
merkiksi nesteytettyä maakaasua.

Lufthansa kokeilee biopolttoaineen 
käytöä reittilennoilla

Lufthansa käyttää biopohjaista kerosiinia kuuden 
kuukauden testijakson ajan reittilennoilla ensim-
mäisenä lentoyhtiönä maailmassa. Ensimmäinen 
lento lensi perjantaina 15.7. Hampurista Frank-
furtiin. Polttoaineen valmistaa Neste Oil.

Suoraan maahantuojalta. Eduksesi.
- Ajoneuvovaaka. Punnitusta pysähtymättä
- Kuormain-, lattia-, eläin- ja siilovaaka
- Pyöräasennusvaunu ja kätevämpi tunkki
- Viljanäytepuimuri – Sähköinen rasvaprässi
JuhaniRahkonen.fi  P. 0500 318201, myös ilt.

Panosta rehuun  
– investoi laatuun! 

Krone EasyCut 3210 CV 
-niittomurskain
• Työleveys 3,2 m
• Kestävä teräpalkki suurilla hammasrattailla
• Teräpalkin SafeCut-suojamekanismi
• Terässormimurskain säädettävällä vastapellillä
• Tasainen työjälki, helposti kuivuva karho SyyS- 

hintaan  
18 600,-  

Krone MX 350 GL –noukinvaunu
• Tilavuus 35 m3, sullottu tilavuus 56 m3

• Easyflow-noukin
•  41-teräinen, sivulle kääntyvä silppurikoneisto
•  Ohjautuva keinuteli 800/40 R 26,5” pyörillä

SyyS- 
hintaan  
18 600,-  

Krone Swadro 900  
-karhotin
• Työleveys 7,6–8,8 m
•  Kestävä, huoltovapaa  

roottori 3 vuoden takuulla
• Roottorin 3D-maanseuranta
• Vahvat 10,5 mm piikit 
•  Puhdas työjälki, tasainen karho

KySy reilua  
SadonKorjuu-

tarjouSta!  

Hinnat alv 0%.

Krone-työkoneet Agrimarketeista kautta maan. 
Katso lisää: www.agrimarket.fi

Krone_KV_225x300.indd   1 17.8.2011   11:01:58
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Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta

I
sännän tavoitti aamulla aikaisin ennen töihin menoa, päivällä ruo-
ka-aikaan ja illalla, mutta sillä välillä ei. Tuosta ajasta ei ole kulunut 
kuin runsaat 20 vuotta. Saavutettavuus parani, kun NMT 900 pu-
helimet tulivat käyttöön. Ne olivat ensimmäisiä kansan taskupuhe-

limia, vaikka eivät vielä paidan taskuun sopineetkaan.
Ennen taskupuhelinaikaa käytössäni oli Nokian 450-puhelin. Se painoi 
4,8 kg ja puhelut maksoivat mansikoita. Lankaliittymällä oli käyttöä. 

Lankaliittymät alkavat nyt olla puhelinkäytössä katoavaa kansanperin-
nettä. Niitä tarvitaan enää internet-käytössä ja sekin tarve poistuu sitä 
mukaa, kun langattoman vaihtoehdon nopeus kasvaa. Nyt se on keski-
määrin 3,5 Mbps. Suurempi parannus tulee sen jälkeen, kun 4G-järjes-
telmä saadaan käyttöön. Se antaa parempia internet-nopeuksia, kuin mi-
tä minä nyt saan lankaliittymän kautta. Haja-asutusalueilla 4G saadaan 
käyttöön sen jälkeen, kun venäläisten kanssa on päästy sopimukseen taa-
juusalueen käytöstä. Rajan takana taajuus on nimittäin ilmailun käytös-
sä. Asiasta käydään tiiviitä neuvotteluita. 

Valokuituliittymä on nopeudessa omaa luokkaansa, mutta jokaiseen 
torppaan sitä ei ole varaa vetää, ja joka tapauksessa internet siirtyy yhä 
enemmän taskuun mahtuviin laitteisiin. Nyt ei olla tavoitettavissa pel-
kästään puhelimella, vaan myös sähköpostilla ja joka hetki.

Hyvä tavoitettavuus kom-
pastuu usein hyvin yksinker-
taiseen asiaan: lisälaitteita, 
joiden avulla voi puhua au-
tossa luvallisesti ajon aikana, 
on käytössä aivan liian vä-
hän. Rekkamiesten näkee ohjaavan autoaan kännykkä korvalla. Vaikka 
auto maksaa satoja tuhansia, siihen ei haluta ostaa langatonta handsfree-
laitetta, vaikka hintalisä olisi vain satasia. 

Meluisissa paikoissa, traktorissa, puimurin hytissä on mahdollista käyt-
tää kuulosuojaimia, joissa puhe tulee langattomasti suojainkuppeihin ja 
ulkopuolista melua kompensoiva mikrofoni on suun edessä. Kuljettajan 
kädet ovat vapaana työhön, mutta keskustelu käy vaivatta, vaikka melu-
taso on 100 desibeliä. Kuulokkeiden veroton hinta on suurusluokkaa 300 
euroa. Hinnasta ei saavutettavuus ole kiinni. Kuulokkeiden käyttövar-
muus on usean vuoden kokemusten mukaan varsin hyvä. Aikaisemmin 
käytössä oli malli, jossa puhelimen ja kuulokkeiden välillä oli johto, mut-
ta se oli traktorikäytössä mahdoton: johto oli jo ensimmäisenä päivänä 
urakkanupin ympärillä rullalla. 

Langattomien Bluetooth-laitteiden käyttöön liittyy pieni vaikeus. Yh-
teyden muodostamiseksi puhelimen ja lisälaitteen välille nämä on kes-
kenään synkronoitava eli paritettava. Parittamista ei tosin tarvitse tehdä 
kuin kerran, mutta ongelma on se, että synkronointi ei tunne mitään yh-
tenäistä standardia. Kun puhelin, auto tai kuulokkeet vaihtuvat, synk-
ronointi on tehtävä uudestaan ja asiasta kertovat käyttöohjeet on tehty 
muille kuin asiaa ymmärtämättömille ihmisille.

Tekniikka on antanut yhteydenpitoon uusia käyttömahdollisuuksia 
roppakaupalla. Vanha käsikeskusaika tarjosi kuitenkin sellaista, mihin 
nykytekniikka ei pysty. Kun soitin 50-luvulla naapuriin, keskusneiti sa-
noi: ”Siellä puhutaan, mutta ei niillä mitään tärkeää asiaa tunnu olevan. 
Minä katkaisen ja yhdistän tämän”.

Aina tavoitettavissa

Johto oli jo ensimmäi-
senä päivänä urakka-

nupin ympärillä rullalla 

Stephan GörtzStephan Görtz

SM-LOPPUPISTETILANNE 2011 
  

ã Paikalle saapuu myös Yhdysvalloista Original Rat Poison kuljetta-
janaan Phil Fairbanks. Mini on viisinkertainen Amerikan Grand Natio-
nalin voittaja. 

ã Alahärmässä edellisen vuoden saavutuksiaan puolustaa hollanti-
lainen Double Screamin´. 

Farmi 2500 kg 
Traktori Kuljettaja Kotipaikka Pisteet
FORD 5095 Leikkola Jarmo Monninkylä 85 
FORD 5000 Kylliäinen Aki Savitaipale 63
NUFFIELD 4 Kallinen Lasse Tyrnävä 52 
FORDSON MAJOR Tiaskorpi Tommi Patana 28 
NUFFIELD 4 Mäkelä Juha  Pöytyä 10
Super Farmi 3000 kg 
BANDIT Poikselkä Mikko Päntäne 87 
HERKULES Naaranoja Jukka Riihikoski 51 
BIG BROTHER Naaranoja Timo Aura 42 
RED WIND IWAN Haapala Raimo Räyrinki 8
Modified 2500 kg 
HELMI-ORVOKKI Äyräväinen Tero Porvoo 90 
MAC GYVER EKO T4 Haapalainen Reijo Kempele 48 
BAD BOY Ojala Jukka Tyrnävä 42 
Farmi 3500 kg 
MF699 Laine Timo Ollila 84 
FIAT 1000 Vainionpää Juha Kauhajoki 71 
1201 URSUS   Rintala Markus Haapajärvi 61
DEUTZ 8006 Ruohomäki Hermanni Kauhajoki 50 
VALMET 1203 Salmela Markku Haapajärvi 10 
VALMET 903 Jokinen Kalle Loimaa 6 
NUFFIELD 4 Kallinen Vesa Tyrnävä 6 
FORD 5000 Kylliäinen Aki Pettilä 6 
FORD 5095 Leikkola Jarmo Monninkylä 4 
Pro Stock 3500 kg 
DORIS Herlevi Matti  Kälviä 50,5 
SIGMA POWER Herlevi Pekka Kälviä 49 
COUNTDOWN Herlevi Matti Kälviä 42 
CAESAR Herlevi Matti Kälviä 36,5
Modified Mini 950 kg 
STORMY LIGHTNING V Kotilainen Tommi Tarvasjoki 41 
DIESEL Isomäki Martti Koski TL 36 
HEARTBREAKER II Siira Juho Tyrnävä 34
ICE COLD Autio Antti Kiuruvesi 22
ANOTHER GRAVE DIGGER Hietanen Jari Järvenpää 8 
Race Trucks 6500 kg 
SCANIA 92H Kivimäki Sauli  Voltti 71 
Volvo NL10 Mäntynen Jyrki Kyyjärvi 66 
SCANIA 143 Esala Jarmo Seinäjoki 63 
SISU SR340 Karen Ari Monninkylä 62 
JYRY SISU  Äyräväinen Tero Porvoo 44 
Modified 3500 kg 
HELMI-ORVOKKI Äyräväinen Tero Porvoo 80
DEVIL`S POWER Koskelainen Jarno Lappeenranta 74 
LIUGONG Autio Pasi Oulunsalo 62 
MAC GYVER EKO T4 Haapalainen Reijo Oulu/Kempele 46 
BAD BOY Ojala Jukka Tyrnävä 6 
Farmi 6000 kg 
FIAT 1300 S Korpela Lasse Lappeenranta 90 
VOLVO BM 2654 Peräaho Arto Loimaa 58 
ZETOR 12011 Mannila Ossi Kauhajoki 54 
SINIKKA Riikola Jani Oulu 50 
FORD 8000 Tuutti Timo Askola 46 
MF 2620 Partanen Lauri  Nurmes 22 
FORD 8700 Nissinen Tuomo Ilomantsi 20 
Modified 4500 kg 
DEVIL`S POWER Koskelainen Jarno Lappeenranta 76 
TATJAANA Äyräväinen Tero Porvoo 75 
LIUGONG Autio Pasi Oulunsalo 61 
Super Farmi 4500 kg 
HOT HUNTER Pitkämäki Ville Härmä 76 
KOLJATTI Laitamäki Jukka Päntäne 57 
RED HOT Karlsson Tommy Jepua 55 
MIDNIGHT OIL Skoglund Jonas Solf 45 
FOXY BEIBE Takala Heikki Lappajärvi 41 
MF Hämäläinen Pertti Riihikoski 36 
BAMBI Brännström Daniel Kokkola 20 
Farmi 8000 kg 
JOHN DEERE 7710 Peräaho Leo Loimaa 84 
VALTRA T170 Karvola Arto  Nivala 72 
SINIKKA Riikola Jani  Oulu 58 
VOLVO BM 2654 Peräaho Jouko  Loimaa 52 
CASE IH MX 150 Wester Nils-Erik  Pietarsaari 20
FIAT 1300 SUPER Mikonsaari Tomi  Lappeenranta   8

Tractor Pulling -kausi jatkuu

Tractor Pulling -kausi huipentuu 3.–4.9.2011 ajettaviin Euroopan mestaruuskisoihin, jotka järjeste-
tään Kauhavalla. Järjestävänä seurana on Härmä Pulling ry. Alahärmän radalla on mahdollisuus näh-
dä eurooppalaisten huipputiimien lisäksi kotimaan terävin kärki. Lisämaustetta tuo amerikkalainen 
Original Rat Poison minipuller, joka on viisinkertainen American Grand Nationalin voittaja.

Alahärmässä ajetaan kaikkien Trac-
tor Pulling -luokkien Euroopan 
mestaruudesta. Kilpailuun osallis-
tuu kaikkiaan n. 80 tiimiä. Osallistu-
jat ovat voittaneet joko oman maan-
sa mestaruuden tai pärjänneet hyvin 
Euro cupissa. 

Kotimaisia värejä puolustaa Valtra 
Shell Pulling Team, jonka kaikki nel-
jä traktoria osallistuvat kilpailuun. 
Johanna Herlevi puolustaa Dorik-
sellaan viimevuotista Pro Stock 3500 
-luokan Euroopan mestaruuttaan. 

Kilpailu on kaksipäiväinen. Näh-
tävää riittää kummallekin päiväl-
le, sillä sekä lauantain että sunnun-
tain ohjelmassa on luokkien lop-
pukilpailuja. Tarkka luokkakoh-
tainen kilpailuohjelma on ohessa.   
 
Vielä voit voittaa traktorin 
Kisajärjestäjä Härmä Pulling ry ja 
Valtra järjestävät yhteistyössä arpa-
jaiset, joiden pääpalkintona on uusi 
Valtra A93 HiTech -traktori. Palkin-
tojen arvo on huomattava ja arvan 
hinta on kymmenen euroa. Arpoja 
myydään vielä EM-kisoissa. Arpoja 
voi tiedustella myös suoraan Här-
mä Pullingin väeltä. Palkinnot ar-
votaan EM-kisojen päätöspäivänä.  

Näyttelykentällä ja iltajuhlissa  
tapahtuu 
Kisa-alueen yhteydessä on näyttely-
kenttä, jossa voit tutustua yritysten 
näyttelyosastoihin. Paikalla ovat ai-
nakin Valtra, Agco Sisu Power, POP, 
Kauhava, Mascus, Reikälevy, Allian-
ce ja Devemet. Koneviesti on yksi ta-
pahtuman yhteistyökumppaneista. 

Kisalauantain huipentaa mahtava 
Pulling Party -iltajuhla Powerpar-
kissa. Samana iltana vietetään hu-
vipuistokauden päättäjäisiä, jolloin 
huvipuisto on avoinna puoleen yö-
hön saakka ja öisellä taivaalla näh-
dään loistelias ilotulitusshow! 

Iltajuhlassa on mahdollisuus 
myös ruokailuun. Pöytävaraukset 
on syytä suorittaa mahdollisimman 
pian Powerparkin sivuilla! Lisätie-
toja Summer Season Grand Final 
Partysta löytyy Powerparkin sivuil-
ta osoitteesta www.powerpark.fi 
     
Suomen mestaruudet ratkaistiin 
Nurmeksessa
Tractorpulling-kauden 2011 kuudes 
ja samalla viimeinen SM-Osakilpai-
lu ajettiin 6.8. Nurmeksessa. Kausi 
oli tasainen, vain muutama mesta-
ruus oli ratkennut ennen viimeistä 

Sää typisti Euro cupin
Tractor Pullingin Pro Stock -luokan 
Herningin osakilpailu peruttiin sateen takia. Myös edellinen kilpailu Hol-
lannin Puttenissa jouduttiin perumaan sateen vuoksi. Kun myöskään perin-
teinen Luxemburgin osakilpailu ei ollut tämän vuoden ohjelmassa, joudut-
tiin mitalit jakamaan alkukesän kolmen osakilpailun perusteella.

- Totta kai Euro cup oli pettymys säiden suhteen. Ei ole mukavaa ajaa 
Suomesta Hollantiin tai Tanskaan turhan takia. Tuntuu siltä, että kilpailu jäi 
pahasti kesken. Traktoreihin oli tehty ja tekeillä uudistuksia niin turboihin, 
välijäähdytykseen kuin renkaisiinkin, joita ei nyt päästy käyttämään aina-
kaan Euro cupissa, harmittelee Pekka Herlevi.

Euro cupin loppupisteissä Valtra Shell Pulling Teamin Ceasar sijoittui ja-
etulle toiselle sijalle, Countdown viidenneksi, Sigma Power kuudenneksi ja 
Doris neljänneksitoista. Doris ei Johannan äitiysloman vuoksi osallistunut 
lainkaan Bernayn osakilpailuun, mikä näkyy loppupisteissä. Toisaalta Do-
riksella on viime vuoden Euroopan mestarina joka tapauksessa paikka va-
rattuna tämän vuoden EM-kisoihin.

osakilpailua. Sateen vuoksi kolmen  
viimeisenä ajetun luokan palkinnot 
jouduttiin jakamaan vain yhden ve-
don perusteella.  

Kauden 2011 SM-tulokset on jul-
kaistu seuraavalla sivulla. Koneviesti 
onnittelee kaikkia kilpailijoita! Toi-
vottavasti talleilla riittää virtaa ensi 
kaudelle, sarja kaipaa myös lisää kil-
pailijoita!

KISAOHJELMA

EM-kisat ensi viikonloppuna

Lauantai 3.9.2011 
kisapäivän avaus klo 11.30 
Super Stock 
TWD 
Modified 950 kg 
Modified 3500 kg 

Sunnuntai 4.9.2011 
kisapäivän avaus klo 11.30 
Modified 2500 kg 
Pro Stock 
Modified 4500 kg


