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UUtisia Koonnut: Pertti Jalonen
newsdesk@koneviesti.fi

n Saksalainen Karabag on tuonut 
markkinoille Fiat 500:n pohjalle ra-
kennetun sähköauton, johon Kion 
Group on toimittanut mm. sähkö-
moottorin sekä keskusyksikön. Joi-
tain komponentteja on valmistettu 
Stillin tehtaalla. 

Avaus saattaa olla pitkällä tähtäi-
mellä hyvin merkittävä, sillä sähkö-
autojen kysyntä ja tarjonta on kas-
vussa. Sähköautojen valmistamises-
ta ja niissä käytettävissä komponen-
teista ei sitä vastoin ole pitkäaikaista 
kokemusta juuri kenelläkään.

Sitä vastoin trukkivalmistajilla on 
sähköllä liikuteltavista koneista hy-
vin pitkäaikainen kokemus. Esimer-
kiksi Still on rakentanut ensimmäi-
sen sähkökäyttöisen trukkinsa jo 
vuonna 1949.

Karabag turvautui huoltopalve-
luissa Stillin apuun, sillä yhteistyö-
kumppania perinteiseltä autokor-
jaamoalalta oli vaikea löytää. Au-
tokorjaamot vierastivat heille vielä 
outoa sähkömoottori- ja akkutek-

nologiaa. Myös sähköturvallisuus 
mietitytti joitain ehdolla olleita kor-
jaamoketjuja.

”Huollamme Karabag 500e -au-
tot, sillä meillä on luonnollises-
ti vahva ja pitkäaikainen kokemus 
sähkömoottoreista ja akkuteknolo-
giasta. Lisäksi huoltoverkostomme 
Saksassa on hyvin kattava”, taustoit-
taa Jürgen Wrusch Still GmbH:lta.

Karabag 500e -sähköautossa on 
28 kW:n sähkömoottori. Toiminta-
säteeksi luvataan 100 kilometriä ja 
huippunopeudeksi 105 km/h. Ak-
kukapasiteetti on 11 kWh. Akku on 
fyysiseltä kooltaan varsin pieni, ja 
mahtuu varapyörän paikalle. Bio-

etanolilla (E100) toimiva lämmitys-
laite on 4,2 kW:n tehoinen.

Karabag on ensimmäinen mate-
riaalinkäsittelyyn erikoistuneen yri-
tyksen kaupallinen yhteistyöprojek-
ti. Se saattaa avata huikeita mahdol-
lisuuksia materiaalinkäsittelykonei-
ta valmistaville yrityksille.

Myös jälkimarkkinapuolella on 
suuria mahdollisuuksia. Mikäli säh-
köautoistuminen pääsee kunnol-
la vauhtiin, tulee huoltopalveluilla 
olemaan kovasti kysyntää, eikä nyt 
aloitettu jälkimarkkinointipuolen 
yhteistyösopimus jääne viimeiseksi 
auto- ja materiaalinkäsittelykone-
valmistajien välillä.

Saksalainen trukkivalmistaja 
Still on astunut mukaan 
sähköautojen markkinoille 
Saksassa. Sähköautoja 
valmistavan Karabag-yhtiön 
kanssa solmittu yhteistyö-
sopimus määrittelee, että 
Still vastaa merkin huolto-
palveluista ja joidenkin 
sähkökomponenttien 
toimittamisesta.

Still yhteistyöhön sähköauto
valmistajan kanssa

Kuva: Timo Rintakoski

Karabag on Fiat 500:sta muokattu sähköauto. Saksalainen trukkival-
mistaja Still on Karabagin yhteistyökumppani huoltopalveluiden osal-
ta, sillä osaaminen sähkömoottoreiden ja akkuteknologian parista on 
vankkaa. Toistaiseksi vuoden alussa alkanut yhteistyö rajoittuu aino-
astaan Saksan alueelle.

Nisula Forest Oy aloittaa 
hakkuukoneiden valmistuksen
n  Nisula Forest Oy tuo markkinoil-
le uuden Nisula N4 -hakkuukoneen, 
joka on suunnattu harvennushak-
kuisiin. Koneessa on uusi hakkuu-
päämalli Nisula 425H ja uusi Nisula 
P895 -liikeratakuormain. Alustako-
neen valmistaa Lännen Tractors Oy 
Loimaalta.

Nisula N4 -hakkuukoneen suun-
nittelussa on kiinnitetty erityistä 
huomiota koneen kustannustehok-
kuuteen ja tuotokseen sekä aines-
puun- että energiapuun korjuussa 
harvennuskohteilta.

”Harvennushakkuilla olisi päästä-
vä tilanteeseen, jossa korjuu tapah-

tuu pääasiassa päivännäöllä. Pimeäl-
lä laadukkaan harvennuksen tekemi-
nen on huomattavasti vaikeampaa. Ei 
ole kenenkään etu, että harvennuksia 
tehdään väkisin pimeällä, ei metsän-
omistajan eikä koneyrittäjän”, kertoo 
Nisula Forest Oy:n myynti- ja mark-
kinointijohtaja Kalle Mattsson.

”Toisen vuoron saaminen kannat-
tavaksi pimeään aikaan on todella 
haastavaa. Harvennuskoneiden, joi-
den kustannustaso on oikeassa suh-
teessa harvennuksilta saatavaan tuo-
tokseen antaa paremmat mahdolli-
suudet päästä tähän tavoitteeseen”,

”Tässä koneessa yhdistyy hienolla 

tavalla kahden kotimaisen yrityksen 
yhteistyö”, kertoo myyntipäällikkö 
Jan Aspvik Lännen Tractors Oy:stä. 
”Runko-ohjattu Lännen-peruskone 
on oivallinen lähtökohta kustannus-
tehokkaalle hakkuukoneelle”, jatkaa 
Aspvik.

Alustan valmistus kasvattaa Loi-
maalla tuotettavien koneiden lu-
kumäärää. Hakkuukoneprojektin 
myötä Nisula Forest Oy:n tarvitse-
ma lisätyövoiman määrä on alku-
vaiheessa noin 10 henkilötyövuotta.

Ensimmäiset koneet saadaan toi-
mitukseen loppuvuodesta. Markki-
noinnista vastaa Nisula Forest Oy.

Kuva: Tommi Hakala

AgroTuonti täyttää tasavuosia
n  Ylistarossa toimiva nurmisieme-
niin erikoistunut siemenpakkaamo 
ja maahantuontiliike Agro-Tuonti 
Oy täyttää tänä vuonna 20 vuotta. 

Maatalouskauppatoiminta sai al-
kunsa 1979 Martti Mattilan perus-
taessa Ylistaron Maataloustarvike 
Oy:n. Yritys teki ja tekee edelleen 
maatalouskauppaa paikallisia vilje-
lijöitä palvellen. Myös sopimusvil-
jely ja pakkaamotoiminta ovat edel-
leen sen nimissä.

Siementen tukkukaupan osuu-
den kasvaessa se eriytettiin vuonna 
1992 omaksi yhtiöksi, Agro-Tuonti 

Oy:ksi, josta tulee nyt kuluneeksi 20 
vuotta. Maahantuodut nurmisieme-
net tulevat Euroopan johtavilta sie-
menalan yrityksiltä, mm. Tanskasta 
ja Saksasta.

Ylistaron siemenkeskuksessa kun-
nostetaan ja pakataan kotimaisten 
sopimusviljelijöiden tuottamat ser-
tifioidut nurmisiemenet.

Agro-Tuonti Oy vastaa karjatilal-
listen tarpeisiin tarjoamalla myös 
paalaustarvikkeita. Ne ovat kaikki 
omaa maahantuontia ja tavarantoi-
mittajat Saksasta, Espanjasta ja Ita-
liasta.

Perustaja Martti Mattila on viime 
kesänä vetäytynyt yritystoiminnas-
ta ja poikansa Arto Mattila jatkaa 
nyt yrittäjänä. Arto on työskennel-
lyt yrityksessä päätoimisesti vajaan 
kymmenen vuotta, joten siirtymi-
nen yrittäjäksi on sujunut varsin 
luontevasti.

Verkkokauppa osoitteessa www.
agro-tuonti.fi on toiminut pari 
vuotta. Sen tehtävänä on täydentää 
myyntiverkostoa sinne, missä yri-
tyksen tuotteilla ei ole jälleenmyyjää, 
koska myynnin pääkanavana toimi-
vat maatalouskaupat kautta maan.

Etteplanista Deeren 
Partnertoimittaja
n Suomalaisen Etteplanin valinta 
perustui yhtiön sitoutuneisuuteen 
tuottaa erittäin korkealaatuisia pal-
veluita ja kehittää jatkuvasti toi-
mintaansa.

John Deere on nimennyt Etteplan 
Oyj:n vuoden 2011 Partner-tason 
toimittajaksi John Deeren Achieving 
Excellence-ohjelmassa.

Partner-taso on korkein Deere & 
Companyn toimittajilleen myön-
tämä luokitus. Suomalaisen Ette-

planin valinta perustui yhtiön si-
toutuneisuuteen tuottaa erittäin 
korkealaatuisia palveluita ja kehit-
tää jatkuvasti toimintaansa. Yhti-
ön edustajat ottivat tunnustuksen 
vastaan virallisessa tilaisuudessa 
15. helmikuuta Davenportissa, Io-
wassa, USA:ssa.

Etteplan toimittaa John Deeren 
Tampereen-yksikköön teknisen tuo-
teinformaation palveluita.

Achieving Excellence -ohjel-

maan osallistuvien toimittajien 
suoritusta arvioidaan vuosittain 
muun muassa seuraavilla alueilla: 
laatu, kustannustenhallinta, toimi-
tukset, tekninen tuki ja toimittaja-
suhteet, jolla mitataan toimittajan 
vastauskykyä.

John Deeren hankintatoimen 
johto loi ohjelman vuonna 1991 
toimittajien arviointi- ja palaut-
teenantotyökaluksi, jolla ediste-
tään jatkuvaa kehittämistä.

Okrassa hehtaarin 
näyttelyosastoja

n Oripäässä 4.–7.7.2012 järjestettä-
vän Okra-näyttelyn pinta-ala kasvaa 
jälleen neljällä hehtaarilla. 19 hehtaa-
rin kokonaisalasta on jo 90 prosenttia 
myyty. ”Osasto kannattaa varata heti 
eikä odottaa viimeistä ilmoittautu-
mispäivää”, kehottaa näyttelypäällik-
kö Jukka Isotalo.

Okrasta on tulossa aidosti valtakun-
nallinen tapahtuma, sillä maatalous-
kaupan keskusliikkeet ja isot maahan-
tuojat ovat mukana omilla osastoil-
laan. Suurimpien osastojen pinta-ala 
on tasan hehtaari. Näyttelyjärjestäjien 
”OKRA – Se oikea maatalousnäyttely” 
-iskulauseella alkaa olla katetta.

Koneosastoilla esitellään maata-
louskoneiden lisäksi myös maaraken-
nus- ja metsäkoneita. Kotieläinosas-
tolle rakennetaan tilat yli 100 lypsy-
lehmälle ja perinnepihalla voi kaihoil-
la maalaisromantiikan perään.

Näyttelykentälle on rakennettu 
uusi Okra-Areena, jossa toimii 1500- 
paikkainen ravintola.

Oripään valttina on sijainti keskellä 
Helsingin, Turun ja Tampereen muo-
dostamaa kolmiota. Liikenne vetää, 
koska näyttelyyn pääsee neljästä eri 
suunnasta ja sisääntuloportteja on 
kolme. Parkkipaikat ovat näyttelyalu-
een vieressä hiekkakankaalle rakenne-
tulla lentokentällä.

Myös Koneviestillä on näyttelyssä 
oma osasto, jossa voi tutustua lehden 
60-vuotisen historian aikana tapahtu-
neeseen tekniikan kehitykseen. Terve-
tuloa!

Nimitys
n DI ja KTM Teemu Raitis (35) 
on nimitetty Ponsse Oyj:n Brasilian 
tytäryhtiön Ponsse Latin America 
Ltda:n toimitusjohtajaksi 10.5.2012 
alkaen. Siihen saakka Ponsse Latin 
America Ltda:n toimintoja johtaa 
oman toimensa ohella talousjohtaja 
Fabio Nogueira.

Teemu Raitis on toiminut aiemmin 
Sandvik Mining and Construction 
Oy:ssä muun muassa tuotelinjapääl-
likkönä vastaten globaalisti Sandvikin 
kaivoskuorma-autoista ja Latinalai-
sen Amerikan regioonassa lastausko-
neista ja kaivoskuorma-autoista.

Raitis on ollut Sandvikin palve-
luksessa vuodesta 2004 viimeisim-
pänä sijoituspaikkanaan Chile.

Turvallisuus ja 
Puolustus 2012 
messut
n Lahden urheilu- ja messukeskuk-
sessa 27.–29.9.2012 järjestettävät 
Turvallisuus ja Puolustus -messut 
antavat kuvan Suomen kokonaistur-
vallisuudesta, jossa varautuminen ja 
kriisijohtaminen perustuvat yhteis-
työhön yhteiskunnan kaikkien toi-
mijoiden kesken.  Yhteiskunnan voi-
mavarat ovat rajalliset, joten viran-
omaisavun lisäksi kansalaisen on hy-
vä tunnistaa, miten omalla toimin-
nalla turvallisuutta voi vahvistaa.

Messuilla on esillä laajasti viran-
omaisten, järjestöjen ja elinkeinoelä-
män toimintoja osana yhteiskunnan 
turvallisuutta. Järjestöt ja vapaaeh-
toistoiminta näkyvät messuilla en-
tistä vahvemmin. Maalla, merellä ja 
ilmassa toimivien järjestöjen koko 
toiminta on laajasti esillä.

Messuohjelmaan sisältyy myös vi-
ranomaisten ja järjestöjen toiminta-
näytöksiä.

Messut rakentuvat koko urheilu- 
ja messukeskuksen alueelle. Messu-
jen kaikki neljä hallia ovat käytössä, 
mukaan lukien elokuussa valmistu-
vat uusi näyttelyhalli ja valoisat au-
latilat.

Puolustusvoimat esittäytyy mes-
suilla uudella konseptilla. Tapahtu-
massa saa ensi-iltansa Puolustus-
voimien toiminnasta kertova elo-
kuva, joka esitetään 20x6 metrisellä 
valkokankaalla erillisessä auditorio-
teatterissa.

Lisätietoja: Lahden Messut Oy, 
projektipäällikkö Olli Patja, puh. 040 
5840840, olli.patja@lahdenmessut.fi, 
www.lahdenmessut.fi/tupu2012.

Benny muokkaa keväällä 
ja syksyllä kaikki pellot 
KÖCKERLING Profi linella. 
Hän myös kylvää
asentamallaan JOCKEY 
kylvöyksiköllä.

Haluatko muokat kevyemmin, 
nopeammin  ja edullisemmin 
sekä vähentää ruiskutuksia?

KIINNOSTAAKO?
Soita tai katso lisää netistä.
ekotjanst.fi   0500 567 611

045 896 2992  / 0400 694 210



NRO 4     15. 3. 2012 UUTISET8 UUTISET NRO 4     15. 3. 2012

Huddig perustaa 
tytäryhtiön Suomeen
Tavoitteena laajentua Suomen kautta Baltian ja 
Venäjän markkinoille.

n  Ruotsin suurin kaivurikuormaa-
jien valmistaja Huddig AB perustaa 
Huddig Oy:n ja avaa kattavan huol-
toverkoston. Toimintojen ripeä vah-
vistaminen tukee yrityksen pitkän 
tähtäimen strategiaa laajentua Suo-
men kautta myös Baltian ja Venäjän 
suuntaan.

”Koneemme ovat parhaimmil-
laan rautateiden kunnostustöissä 
sekä linjanrakennuksessa ja maa-
kaapeloinnissa. Urakoitsija voi teh-
dä yhdellä koneella monta eri työtä”, 
kertoo toimitusjohtaja Daniel Maj-
gren Huddig Oy:sta.

Viime aikoina koetelleet kovat 
pakkaset ja myrskytuhot ovat nos-
taneet Huddig-kaivurikuormaajien 
kysyntää ja tuoneet urakoitsijoille 
lisää töitä.

Myyntipäällikkö Seppo Lähteen-
mäen palkkaamisen ja osakeyhtiön 
perustamisen myötä yritys haluaa 
panostaa suomenkieliseen palve-
luun ja tuoda myynti- ja huoltotoi-
minnot lähelle asiakkaita.

Turkuun sijoitettava Huddig Oy:n 
varaosavarasto varmistaa nopeat toi-
mitukset suomalaisten lisäksi Venä-
jällä ja Baltiassa oleville asiakkaille.

Huddigin jälleenmyyjänä toimi-
nut Aweko Oy jättää samassa yhte-
ydessä Huddig-jälleenmyyjän tehtä-
vät ja siirtyy toisaalle.

Ruotsalaisten yritysten Suomen-
investointien osuus on viime vuosi-
na ollut noin 20–30 prosenttia kai-
kista ulkomaisista investoinneista. 
Investointikynnystä alentaa se, että 
Suomi on kulttuurillisesti ja kulut-
tajatottumuksiltaan hyvin Ruotsin 
kaltainen.

Lisäarvoa tuovat suomalaisten pit-
kät kauppaperinteet ja vahva osaa-
minen idänkaupassa.

Huddig-kaivurikuormaajilla on 
vakiintunut, uskollinen käyttäjä-
kunta urakoitsijoiden keskuudessa. 
Yrityksellä on myyntiä 13 maassa ja 
25 valtuutettua jälleenmyyjää. Hud-
dig AB:n liikevaihto on 38 miljoo-
nan euron luokkaa.

Huddig-sarjassa on neljä mallia: 
1260C (12,8 tonnia) ja 1060C (10,4 
tonnia), 1260C TPM, joka on suun-
niteltu erityisesti rautatietöihin, ja 
1260C Muddy Mary, joka on varus-
tettu telaketjuilla. Huddig Lift -nos-
timia on kahta kokoa (14,2 metriä ja 
20,1 metriä).

Huddigilla on 100 työntekijää ja 
myynnistä vastaa 25 auktorisoitua 
jälleenmyyjää 13 eri maassa (www.
huddig.se).

Kuva: Huddig

Daniel Majgren

Kasvihuoneledejä 
kehittävä Netled 
sai lisäpääomaa

n Netled Oy keräsi pääomasijoituk-
set Finnveralta, Booster Investment 
Oy:ltä ja joukolta bisnesenkeleitä.

Netled Oy kehittää ja markkinoi 
LED-teknologiaan perustuvia kas-
vinvalotusjärjestelmiä ammattimai-
sille kasvihuonetuottajille. Pääoma-
sijoitusten avulla yrityksellä on entis-
tä paremmat edellytykset kansainvä-
listymiseen ja nopeaan kasvuun.

Ensimmäiset vuodet yritys on ke-
hittänyt patentoitua valaisinta ja to-
teuttanut useita pilottiasennuksia 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. 
Samaan aikaan markkinat ovat kyp-
syneet led-teknologialle. Yrityksen 
suurimmat markkinat ovat Itä-Eu-
roopassa, Aasiassa ja Pohjois-Ame-
rikassa.

Pääomasijoitukset mahdollista-
vat yrityksen nopeamman kansain-
välistymisen ja tuovat lisäresursseja 
liiketoiminnan kehittämiseen.

Yrityksellä on jälleenmyyntisopi-
mus yhdeksään maahan ja neuvot-
telut käynnissä myös uusille kohde-
markkinoille. Tavoitteena on nopea 
kasvu ja markkina-aseman vahvis-
taminen markkinan ollessa nopean 
kasvun vaiheessa.

Maatalous ja puutarhatuotannon
energiasta liki puolet uusiutuvaa
Maatalous- ja puu-
tarhatuotannon ener-
giankulutus oli vajaa 
kolme prosenttia koko 
Suomen energian-
kulutuksesta.

n  Vuonna 2010 maatalous- ja puu-
tarhayrityksissä kului energiaa noin 
10 terawattituntia eli 10 miljardia ki-
lowattituntia. Se vastaa vajaata kol-
mea prosenttia Suomen kokonais-
energiankulutuksesta.

Maatalouslaskennan tulosten vii-
dennessä, viimeisessä julkistuksessa 
esitellään tietoja maa- ja puutarha-
talouden energiankulutuksesta sekä 
avomaan kastelusta. Aiheet liittyvät 
ilmastonmuutokseen ja tulevaisuu-
den ruuantuotantoon.

Maa- ja puutarhatalouden ener-
giankulutus koostuu kaikesta maata-
loustuotannossa tarvittavasta ener-
giasta. Siihen sisältyy esimerkiksi 
tuotantotilojen lämmitys ja sähkö-
laitteet, viljan kuivaus ja koneiden 
polttoaineet.

Siihen ei kuitenkaan sisälly koti-
talouden, metsätalouden tai muun 
yritystoiminnan energiankulutus. 
Laskelmaan ei myöskään sisälly vä-
lillinen energiankulutus esimerkiksi 
lannoitteiden kautta.

Maa- ja puutarhatalouden ras-
kaan ja kevyen polttoöljyn kokonais-
kulutus oli 3,7 terawattituntia, josta 
moottoripolttoöljyn osuus oli 2,3 te-
rawattituntia.

Lämmitykseen ja viljankuivauk-

seen käytettiin lämmityspolttoöljyä 
yhden terawattitunnin edestä.

Maa- ja puutarhatalouden säh-
könkulutus oli 1,7 terawattituntia 
vuonna 2010.

Yhteenlaskettuina kotimaiset ener-
gian lähteet puu, peltoenergia ja turve 
tuottavat vajaa 47 prosenttia maa- ja 
puutarhatalouden käyttämästä ener-
giasta. Uusiutuvan energian osuus on 
41 prosenttia, sillä turvetta ei lasketa 
uusiutuvaksi energiamuodoksi.

Kuva: Pertti Jalonen

Biohiilen pelletöintilaitosta 
kaavaillaan Ristiinaan

n  Biohiilipelletillä on tarkoitus kor-
vata lähinnä kivihiilen käyttöä läm-
mön ja sähkön tuotannossa. Sen 
tuotanto perustuu puun lämpökäsit-
telyyn, jossa energian sisältö suhtees-
sa painoon kasvaa. Paahdettu puu 
pelletoidaan, jolloin energiatiheys 
tilavuutta kohti kasvaa noin 1,5-ker-
taiseksi verrattuna normaaliin pel-
lettiin.

Biohiilipellettejä ei toistaiseksi 
tuoteta Suomessa. Ainoa eurooppa-
lainen täyden mittakaavan laitos on 
Hollannissa. Sen suunniteltu tuotan-
to on noin 60 000 tonnia vuodessa.

Mikkelin seudun hankkeen tuo-
tantotavoite on kolminkertainen eli 
noin 200 000 tonnia vuodessa. Tuot-
teen asiakkaita haetaan tulevaisuu-
dessa myös Keski-Euroopasta, jossa 
tarvitaan paljon bioenergiaa ilmas-
topoliittisten tavoitteiden täyttämi-
seksi.

”Vaikka bioenergian tuotanto on 
toistaiseksi hyvin tukiriippuvais-
ta, tehtyjen esiselvitysten mukaan 
näyttää siltä, että Suomessa kannat-
taa jalostaa biohiilipellettiä ja laiva-
ta sitä Keski-Euroopan markkinoil-
le”, hankkeen kehityspäällikkö Mika 
Muinonen hanketta koordinoivasta 
Miktech Oy:stä sanoo.

Muinonen kertoo, ettei teknolo-
gian toimittajaa ole vielä valittu. Pe-
rustettavan yhtiön omistuspohjasta 
käydään neuvotteluja. Investoinnin 
suuruus on noin 40 miljoona euroa, 
joka pitää sisällään logistiikkakes-
kuksen kaikki toiminnot.

”Teknologiaa tullaan pilotoimaan 

Mikkelissä vuoden 2012–2013 ai-
kana. Pilotoinnin teknologian toi-
mittajan voimme julkaista kevään 
aikana. Aikataulullisesti tavoitteena 
on, että yhtiö perustettaisiin vuon-
na 2013 ja biohiilipellettien tuotanto 
käynnistyisi vuonna 2015.”

Kotimaan markkinoiden kannalta 
Helsingin kaupungin tulevat ratkai-
sut kivihiilituotannon korvaamises-
ta ovat Etelä-Savon bioenergiahank-
keen kannalta merkittäviä.

Biohiilipelletin tuotanto on osa 
Mikkelin seudun kattavaa bioener-
gian kehittämisen Biosaimaa-han-
ketta, jossa yhdistetään osaamista ja 
taloudellisia resursseja sekä luodaan 
monialainen verkosto, johon tulevat 
alan yritysten lisäksi mukaan metsä-
sektori, kunnat ja yliopistot.

”Tarkoituksena on keskittyä met-
säenergiaperusteiseen tuotantoon 
eikä suuria investointeja vaativaan 
liikenteen biokaasu- tai biopolttoai-
netuotantoon”, Muinonen kertoo.

Suomen ensimmäinen 
biohiilipelletin tuotanto-
laitos pyritään rakenta-
maan Ristiinaan perus-
tettavaan biologistiikka-
keskukseen.

Vapon irtisano
miset ennakoitua 
pienemmät
n  Vapo-konsernin yt-neuvottelut 
ovat päättyneet. Neuvottelujen ai-
kana sopijaosapuolet pystyivät löy-
tämään yhdessä säästöjä, joiden an-
siosta työsuhteita päättyy ennakoi-
tua vähemmän.

Kustannuksia säästetään mm. lo-
mautuksilla ja lomarahojen vaih-
tamisella vapaaksi. Konsernin joh-
toryhmä ja liiketoiminta-alueiden 
johtoryhmät luopuvat kuluvan vuo-
den lomarahoista vastikkeetta.

Yhteistoimintaneuvotteluiden jäl-
keen noin 60 henkilön työt päätty-
vät Vapo Oy:ssä ja sen tytäryhtiöis-
sä. Kun mukaan lasketaan kuluvan 
vuoden tapahtuvat eläköitymiset, 
määräaikaisten työsuhteiden päätty-
miset ja muut neuvottelujen aikana 
sovitut säästöt, saavutetaan alkupe-
räinen säästötavoite suunnitelman 
mukaisesti.

Kaikille irtisanomisuhan alla ole-
ville työntekijöille tarjotaan mah-
dollisuus tukipakettiin, jonka tarkoi-
tuksena on helpottaa sen valinneiden 
elämäntilannetta työn päättyessä Va-
possa. Tukipaketin suuruus riippuu 
työskentelyajasta Vapo-konsernissa 
ja se vastaa 6–10 kuukauden palkkaa.

Biolanin uuden tehtaan tuotanto 
käynnistyi
Kestävä kehitys ja ekologisuus toteutuvat sekä 
tuotantoprosessissa että kompostoreiden ja kui-
vakäymälöiden valmistuksessa. Tavoitteena kau-
pallistaa suljettu jätevesijärjestelmä vientituot-
teeksi.

n Biolan-ryhmän Favorit Tuote 
Oy:n uusi tuotantolaitos vihittiin 
käyttöön maaliskuun alussa. Tehdas 
edustaa teknisiltä innovaatioiltaan 
maailman huippua. Kestävä kehitys 
ja ekologisuus toteutuvat sekä tuo-
tantoprosessissa että kompostorei-
den ja kuivakäymälöiden valmistuk-
sessa.

Tehtaalle on rakennettu kokoluo-
kassaan maailman ensimmäinen 
sähkölämmityksellä varustettu lin-
ja ja Pohjoismaiden ensimmäinen 
täysautomaattinen rotaatiovalulinja, 
jolla tehdään suuria, onttoja, kesto-
muovisia kappaleita. 

Edistyksellisen valuprosessin hal-
linnan ja täysautomaation ansionsa 

muoviraaka-aineen kulutus on saa-
tu jopa 20 prosenttia pienemmäksi. 
Tuotantoteknologia on italialaisen 
Persico Spa:n toimittama. 

Lisää ekologisuutta tuotantoon 
saadaan omavaraisella tuulienergi-
alla. Kevään aikana tehtaalle nousee 
oma tuulivoimala, joka kattaa tuo-
tantolaitoksen kokonaisenergiatar-
peen.

”Biolanin täysautomaattinen ja 
uusiutuvalla energialla toimiva teh-
das vähentää huomattavasti kasvi-
huonepäästöjä perinteiseen propaa-
nikaasua käyttävään rotaatiovalutek-
niikkaan verrattuna. Omalla tuuli-
voimalla saavutetaan vuodessa noin 
700 megawattitunnin sähköntuotto, 

joka riittää koko tehtaan sähköntar-
peeseen, Biolan Oy:n toimitusjohta-
ja Esa Mäki kertoo.

Tehdasta ei ole liitetty kunnan vie-
märiverkostoon, vaan kaikki jäteve-
det käsitellään Biolanin kehittämällä 
suljetulla jätevesijärjestelmällä. 

Tehtaan jätevedet on jaettu use-
aan eri viemärilinjaan. Mustat vedet 
käsitellään suljetussa järjestelmässä, 
josta puhdistettu vesi kierrätetään 
uudelleen wc-huuhteluvedeksi. 

Tuotantotilojen viemärivedet oh-
jataan itse kehitetyn hiekka- ja kiin-
toaine-erottimen läpi Biolan Trio 
-puhdistamoon. Kemikaalit kerätään 
omaa linjaa pitkin umpisäiliöön.

”Ensimmäinen suljettu jätevesi-
järjestelmä rakennettiin Biolanin 
pääkonttoriin. Siitä saadut koke-
mukset on hyödynnetty uuden teh-
taan järjestelmän toteutuksessa. Ta-
voitteemme on kaupallistaa suljettu 
jätevesijärjestelmä vientituotteeksi 
tämän vuoden loppupuolella”, Esa 
Mäki sanoo.
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V
uoden 2011 aikana Suomen mobiililaajakaistaverkoissa siir-
retty datamäärä ja datasiirtonopeus tuplaantuivat. Nopeus 
liikkuu nyt keskimäärin 4 Mbps:n kahden puolen. Myös mo-
biililaajakaistan peittoalue on kasvanut käytännössä peittä-
mään koko maan. Keskimäärin jokainen suomalainen käytti  

viime vuonna mobiiliverkkoa joka kuukausi yli gigatavun edestä. Myös 
operaattorit rakensivat uusia ja päivittivät vanhoja 3G-tukiasemia viime 
vuonna enemmän kuin koskaan. Suomi on maailman johtava maa mo-
biililaajakaistan käytössä ja verkon peittoalueessa. 

Kaupungeissa on aloitettu uuden, entistä nopeamman verkon ra-
kentaminen. Kysymys on 4G-verkosta, jolla alun perin tarkoitettiin vain 
uutta LTE-verkkoa. Operaattorit ovat markkinoinnissaan ruvenneet käyt-
tämään samaa nimitystä myös parannetusta 3G-verkosta. Tämä tup-
laa 3G-nopeudet. Käytännössä siirtonopeudessa päästään 10 Mbps:n 
tasolle.  

LTE-verkot yltävät parhaimmillaan 100 Mbps:iin ja keskimää-
räinen nopeus on 30–40 Mbps. Nopeudet ovat paljon suurempia kuin 
kiinteässä kuparikaapeliverkossa eivätkä ole kaukana valokuituverkosta. 
Oman kuparikaapelini nopeus on vain 7 Mbps. 

LTE-tukiasemia on operaattoreilla vasta muutamia satoja, kun 
3G-tukiasemia on jokaisella operaattorilla yli 5 000. LTE-verkkojen laa-
jentaminen lähtee kunnolla käyntiin tämän vuoden lopulla, kun mark-
kinoille tulee LTE-tekniikkaa käyt-
täviä älypuhelimia.  Nyt LTE toimii 
vain mokkulaverkkona. Uutta LTE-
verkkoa on rakennettu etupäässä  
1 800 MHz:n taajuusaluelle ja osin  
2 600 MHz taajuudelle. Näin korkeal-
la taajuudella ei verkkoa kannata ra-
kentaa asutuskeskuksien ulkopuo-
lella. Mitä korkeampi on taajuus, sitä 
tiuhemmassa pitää olla tukiasemia. 
Maaseudulla joudutaan odottamaan 
800 Hz:n taajuuden saatavuutta. Taa-
juudet huutokaupataan vuoden 2013 lopulla ja rakentamaan päästään 
vuoden 2014 aikana.

Ennen taajuuslupien huutokauppaamista ministeriössä sorva-
taan taajuuslupien ehtoja. Ministeriössä mietitään, miten voidaan var-
mistaa se, että operaattorit rakentavat kattavan LTE-verkon koko maa-
han. Kun uusia lupaehtoja mietitään, pohtia voisi myös sitä, miten pit-
käksi aikaa operaattorien on varmistettava tukiasemien toimivuus säh-
kökatkojen aikana. Nyt aika on kolme tuntia.

Tukiasema vie virtaa noin 1 kW. Jos verkkovirtaa ei tule viikkoon, 
auton akkuja vaaditaan tarvittavan virran saamiseksi 150 kpl. Akuilla ei 
pitkäaikaista sähkökatkosta selvitetä. Jos turvaudutaan aggregaattei-
hin, ongelma on ylläpito ja polttoainehuolto sähkökatkoksen aikana. Tu-
kiasemia on tuhansia ja tukiasemalle pääsyn on oltava rajattu vain niille, 
joilla on valtuutus tehdä kytkentöjä tietoliikenneverkon parissa.

Nykyiset taajuudet eivät riitä loputtomiin. Joka neljäs vuosi jär-
jestetään kansainvälinen taajuuskonferenssi. Viimeksi sellainen oli kuu-
kausi pari sitten. Yhteisillä päätöksillä varmistetaan se, että taajuuksia 
saadaan 2020-luvulla lisää käyttöön. Langattomien verkkojen nopeutta 
ja kapasiteettia halutaan edelleen nostaa. Langattomien verkkojen kehi-
tys ei ole tulossa elinkaarensa päähän – päinvastoin.

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta:

Langaton laajakaista 
nopeutuu entisestään

Langattomien 
verkkojen kehi-
tys on vasta 
kunnolla alkanut

Deere lisää Joensuuntehtaan 
kapasiteettia
Joensuun-tehtaan valmistuskapasiteetin kasvattamistyöt sekä eri 
osa-alueiden ja prosessien modernisointi on aloitettu. Deere investoi 
projektiin 6,7 miljoonaa euroa.

n Tehtaan valmistuskapasiteetin 
kasvattamistyöt sekä eri osa-aluei-
den ja prosessien modernisointi on 
aloitettu. Valmistuskapasiteetti nou-
see investointien myötä noin 40 pro-
senttia. Samalla muiden avaintoi-
mintojen tuottavuus paranee.

Tuotantotilat kasvavat uudella 
1 500 neliön rakennuksella. Tuotan-
toa automatisoidaan lisäksi laitein-
vestoinnein. 

Muutokset toteutetaan Joensuussa 
vuoden 2012 lokakuuhun mennessä. 
Logistiikan yksinkertaistaminen ly-
hentää komponenttien siirtomatko-
ja, virtaus- ja läpimenoajat lyhenevät 
ja joustavuus linjojen välillä paranee. 
Muutostyöt tehdään normaalin työn 

ohessa tuotantoa häiritsemättä.
”Deeren maailmanlaajuinen ta-

varalajimenetelmän metsäkoneiden 
myynti on kasvanut huomattavas-
ti”, kertoo liiketoimintajohtaja Jussi 
Malmi. ”Tuotantoprosessien kehit-
täminen kuuluu normaaliin liiketoi-
mintaamme, ja sen merkitys kasvaa 
myyntivolyymien noustessa voimak-
kaasti.”

”Laajat investoinnit kuvaavat John 
Deeren pitkäaikaista sitoutumis-
ta metsäkoneosaamiseen Suomes-
sa”, Malmi sanoo. ”Joensuun tehtaan 
muutosten tavoitteena on tehostaa 
valmistusprosessia ja käyttää tuotan-
totiloja tehokkaammin.”

Aikaisemmilla investoinneilla 

Joensuun tehtaan kokoonpano on 
muutettu yhdeksi tuotantolinjaksi, 
mikä mahdollistaa nopeat ja täsmäl-
liset toimitukset asiakkaille. Viime 
vuonna Joensuun tehtaalle valmis-
tui uusi toimistorakennus.

Joensuun tehdas on maailman 
suurin tavaralajimenetelmän metsä-
konetehdas, ja John Deere on maa-
ilman suurin metsäkonevalmista-
ja. Vuosi 2012 on Joensuun tehtaan 
40. toimintavuosi. Joensuun tehdas 
työllistää noin 400 henkilöä.

John Deere Forestry Oy:n kotipaik-
ka on Tampere, jossa sijaitsee metsä-
koneiden tuotekehitys ja Euroopan 
markkinointikeskus. Suomessa yhtiö 
työllistää kaikkiaan 700 henkilöä.

Deeren nettovoitto ennätykselliset 
533 miljoonaa dollaria
n ”John Deere on aloittanut vuoden 
2012 vahvasti”, sanoo pääjohtaja Sa-
muel R. Allen.

Deere & Companyn tammikuussa 
päättyneen ensimmäisen vuosinel-
jänneksen nettovoitto oli ennätyk-
selliset 533 miljoonaa dollaria. Vuot-
ta aiemmin vastaava luku oli 513,7 
miljoonaa. Liikevaihto kasvoi 11 
prosenttia 6,8 miljardiin dollariin.

Konemyynnin liikevaihto oli 6,1 
miljardia dollaria. Senkin kasvu oli 
11 prosenttia. ”John Deere on aloit-
tanut vuoden 2012 vahvasti”, sanoo 
pääjohtaja Samuel R. Allen.

Allen tähdentää, että Deere esitteli 
viime vuonna ennätysmäärän tuot-
teita ja julkisti suunnitelmat seitse-
män  uuden tehtaan rakentamisesta 

eri puolille maailmaa. Lisäksi yhtiö 
laajensi tai modernisoi monia muita 
laitoksiaan Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa.

Konemyynti Yhdysvalloissa ja Ka-
nadassa kasvoi vuosineljänneksellä 
5 prosenttia. Yhdysvaltojen ja Kana-
dan ulkopuolella myynti kasvoi 21 
prosenttia. Luvussa on huomioitu 
2 prosentin kielteisen valuuttamuu-
toksen vaikutus.

Deeren konedivisioonien liike-
voitto oli 698 miljoonaa dollaria. Yh-
tiön konemyynnin arvioidaan kas-
vavan noin 15 prosenttia tilivuonna 
2012 ja sen toisella vuosineljännek-
sellä verrattuna vastaaviin kausiin 
vuotta aiemmin.

Deere-konsernin koko vuoden 

nettovoiton ennustetaan olevan noin 
3,3 miljardia dollaria.

Maatalous- ja kuluttajatuotedivi-
sioonan myynti kasvoi 8 prosenttia 
vuosineljänneksellä. Divisioonan lii-
kevoitto oli 574 miljoonaa dollaria, 
vajaa 3 prosenttia yli viime vuoden 
vastaavaan vuosineljännekseen. Di-
visioonan myynnin odotetaan kas-
vavan 15 prosenttia vuonna 2012.

Maanrakennus- ja metsäkonedi-
visioonan myynti kasvoi 22 prosent-
tia. Vuosineljänneksen liikevoitto oli 
124 miljoonaa dollaria verrattuna 88 
miljoonaan dollariin viime vuonna. 
Deeren maanrakennus- ja metsäko-
neiden maailmanlaajuisen myynnin 
ennustetaan kasvavan noin 18 pro-
senttia vuonna 2012.

EGR:n ja SCR:n 
yhdistelmä
Deeren moottoreihin

n  Deere kutsuu kehittämäänsä tek-
nologiaa Integrated Emission Cont-
rol -järjestelmäksi. Se koostuu hapet-
tavasta katalysaattorista, hiukkassuo-
dattimesta ja SCR-katalysaattorista 
eli nykymoottoreiden pakokaasujen 
takaisinkierrätysjärjestelmää (EGR) 
täydennetään urearuiskutuksella.

Deeren mukaan sen moottoreissa 
tarvitaan vähemmän ureaa kuin tä-
hän asti esitellyissä SCR-mootto-

reissa. Tämän ansiosta lisäainesäili-
ön tilavuutta on voitu pienentää ja 
järjestelmän suodattimen vaihtovä-
liä pidentää. Valmistaja sanoo myös 
polttoainetalouden pysyvän kurissa 
ja moottorin suorituskyvyn ennal-
laan.

Polttoaineeksi käy vähärikkinen 
moottoripolttoöljy ja 5–20-prosent-
tinen, polttoainestandardit täyttävä 
biodieselseos.

Uusissa John Deere-moottoreissa pakokaasujen 
takaisinkierrätys ja urearuiskutus yhdistetään 
toisiinsa. Tällä teknologialla täyttyvät yli 56 kW:n 
tehoisia offroad-moottoreita koskevat Tier 4 final- 
ja Stage 4-päästövaati mukset, jotka tulevat 
voimaan v. 2013 ja 2014 alusta.

Kuva: John Deere Forestry Oy

Pienkuormaajat 
koolla Ylöjärvellä
n  Avantplanet.com järjestää pe-
rinteiset pienkuormaajien kokoon-
tumisajot Ylöjärvellä lauantaina 
17.3.2012.

Paikalle toivotaan kaikkia pien-
kuormaajista kiinnostuneita ylei-
söksi tai osallistumaan koko per-
heen voimin.

Päivän mittaan on mahdollisuus 
kokeilla työvälineitä, kuten kaivu-
reita ja lumikoneita ja tutustua myös 
omavalmisteisiin laitteisiin.

Tapahtuman aikana voi tehdä löy-
töjä tarviketorilta ja huutokaupasta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 
osoitteessa www.avantplanet.com .

Traktorihuuto
kaupalla apua 
Afrikkaan

n  Valtran osastolla Agritechnica-
näyttelyssä viime marraskuussa vie-
railleet saivat mahdollisuuden käyt-
tää luovuuttaan ja auttaa Afrikkaa.
Osaston keskipisteenä oli N113 Hi-
Tech -traktori, johon vierailijat pys-
tyivät maalaamaan sormenjälkensä 
ja kirjoittamaan nimikirjoituksen-
sa. Oman merkkinsä jätti lähes 6500 
ihmistä. 

Kyseinen traktori myydään Ritchie 
Brothersin huutokaupassa Saksan 
Meppenissä 24. toukokuuta. Tarjo-
uksia voi jättää myös internetissä se-
kä tilaisuuden aikana että noin kuu-
kautta ennen huutokauppaa. 

Huutokaupasta saaduilla varoilla 
lahjoitetaan Weiveldin maatalous-
koululle Etelä-Afrikassa A93 HiTech 
-traktori sekä annetaan materiaalia 
ja teknistä koulutusta. 

Koulun 600 oppilasta opiskelevat 
maataloutta, teknologiaa, hotelli- ja 
ravitsemusalaa sekä tietojenkäsitte-
lyä. Koulutusyhteistyötä Weiveldin 
maatalousoppilaitoksen ja paikalli-
sen maahantuojan välillä jatketaan 
myös tulevaisuudessa.

Lähde: Trafi/DirektMedia 121 Oy/Strada+

Traktorien ensirekisteröinnit 
Suomessa, tammi–helmikuu 2012

Tammi–helmikuu 2012
 
merkki            

kpl osuus, % muutos, 
kpl

muutos, 
%-yks.

ValTRa 333 44,28 -142 -6,09

JOHn DeeRe 115 15,29 -13 1,72

Massey-FeRgusOn 107 14,23 -22 0,55

new HOllanD 80 10,64 -24 -0,39

FenDT 39 5,19 11 2,22

Case IH 37 4,92 -18 -0,91

ZeTOR 5 0,66 -3 -0,18

DeuTZ-FaHR 4 0,53 0 0,11

MuuT MeRKIT 32 4,26 20 2,98

Yhteensä 752 100 % -191
alle 35 kw/1800 kg 471 38,51 224 17,76

Kaikki yhteensä 1223 100 % 33

Oikaisu
n  Koneviestin numerossa 2/2012 
julkaistussa traktori-taulukkoon 
oli livahtanut JCB Fastracin kah-
den mallin osalta väärää tietoa.   

Oikeat hinnat ovat:
JCB Fastrac 8280, 239 235 euroa 
JCB Fastrac 8310, 255 717 euroa
hinnat sis. alv. 23 %

JCB:n maahantuoja on Mateko Oy.


