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Kuva: Perkins

Perkinsille uusi maahantuoja

n Vantaalla sijaitseva Secodi Finland 
Oy on nimetty Perkinsin uudeksi 
maahantuojaksi Suomessa ja Viros-
sa. Secodi Finland Oy vastaa kaikista 
Perkinsin moottoreihin, varaosiin ja 
tuotetukeen liittyvistä toiminnoista.  

”Olemme työskennelleet Perkin-
sin kanssa jo 35 vuotta ja saavutta-
neet korkean teknisen tason, mikä 
mahdollistaa laajemman tarjon-
nan alkuperäisille laitevalmistajille. 
Olemme ylpeitä siitä, että vastuu-
alueemme laajenee Suomeen, jos-
sa tarjoamme samaa teknologiaa ja 
palvelua kaikille paikallisille laite-
valmistajille”, Secodin toimitusjoh-
taja Yannick Billy sanoo.

Caterpillarin omistaman Per-
kins on yksi maailman johtavis-
ta työkonemoottorien valmis-
tajista teholuokassa 4–2 000 kW  
(5–2 800 hv).  Perkinsin moottoreita 
käyttää yli tuhat eri alojen koneval-
mistajaa.

Perkinsin Suomen- 
toiminnot siirtyvät  
Secodi Finland Oy:lle. 

Lisää moottoreita Linnavuoresta
n Äskettäin nimensä Agco Sisu Po-
werista Agco Poweriksi lyhentäneel-
lä Linnavuoren moottoritehtaalla 
on menossa 20 miljoona euron in-
vestointi uuteen moottoritehtaa-
seen. Rakentamisaikataulu on tiuk-
ka: investointipäätös tehtiin viime 
huhtikuussa ja lattiapinta-alaltaan  
6 600 neliömetrin rakennus on  
valmis ensi vuoden tammikuussa. 

Kasvava moottorivalmistuska-
pasiteetti on tarpeen, sillä työkone-
moottoreiden kysyntä on voimak-
kaassa nousussa. Linnavuoren ny-
kyinen, vuonna 1976 valmistunut 

moottoritehdas mitoitettiin alun 
perin 10 000 moottorin vuosituo-
tantoon. Laajennusten ja tuotannon 
tehostamisen seurauksena tuotanto 
on saatu kasvatettua nykyiseen noin 
38 000 moottoriin. Uuden tehtaan 
myötä Linnavuoren vuosivalmis-
tuskapasiteetti nousee 50 000 moot-
toriin, mikä vasta noin puolta Agco-
konsernin moottoritarpeesta.

Ensi vuonna moottorivalmistus 
jakautuu kahtia. Vanhassa tehtaas-
sa jatketaan alle 300-hevosvoimais-
ten moottoreiden (3,3-litraiset kol-
moset, 4,4- ja 4,9-litraiset neloset 

sekä 6,6- ja 7,4-litraiset kuutoset) 
valmistusta ja 300–700-hevosvoi-
maisten moottoreiden (8,4-litrai-
set kuutoset, 9,8-litraiset seiskat ja 
ensi vuonna valmistukseen tulevat 
16,8-litraiset V12-moottorit) val-
mistus siirtyy uusiin tiloihin. Jaon 
seurauksena vanhalta tehtaalta va-
pautuva kapasiteetti käytetään alle 
300-hevosvoimaisten moottoreiden 
valmistusmäärän nostoon.

Moottorivalmistuksen kasvun 
seurauksena Linnavuoreen syntyy al-
kuvaiheessa 50–70 uutta työpaikkaa 
ja jatkossa mahdollisesti vielä lisää.

Valtaville lakeuksille tarkoitettu jätti on varustettu 25-metrisellä vantaistolla.

Kuva: Väderstad

Väderstadilta maailman 
suurin kylvölannoitin

n Väderstad Seed Hawk esitteli maa-
ilman suurimman pneumaattisen 
kylvölannoitimen Farm Progress 
Show’ssa  Kanadassa. Uutuuden suo-
rakylvövantaiston leveys on 25 m ja 
vantaiston perässä hinattavan säiliö-
osaston yhteenlaskettu tilavuus 46 m³.

Vankkurityyppisessä, kumiteloilla 
varustetussa säiliövaunussa on neljä 
säiliötä, joista  kaksi on tilavuudel-
taan 16,8 m³ ja loput 10,5 sekä 1,4 m³. 
Vaunun pituus on 15 m ja tyhjäpaino 
reilut 15 t. Viljan kylvössä lannoite on 
16,8:n ja siemen 10,5 kuution säiliös-

sä. Vehnän kylvössä (siemen 120 ja 
lannoite 300 kg/ha) yhdellä täytöllä 
syntyy valmista reilut 60 ha.

Edellä esitetystä voi päätellä, että 
uutuus on tarkoitettu Venäjän, Ka-
nadan, Yhdysvaltojen ja Australian 
lakeuksillle.

Konekauppa
kasvussa USA:ssa 
ja Venäjällä 

n USA:n traktorimyynti jatkoi hei-
näkuussa kasvuaan. Erityisen ky-
syttyjä olivat perinteiset jäykkärun-
koiset, yli 100 hevosvoiman tehoiset 
maataloustraktorit. Niiden myynti 
kasvoi yli kolmanneksen. 

Heinäkuussa USA:ssa myytiin 
kaikkiaan 14 345 taka- ja nelive-
totraktoria. Koko alkuvuoden myyn-
timäärä oli  97 532 eli 7,6 prosenttia 
enemmän kuin vuosi sitten. Runko-
ohjauksisten nelivetojen myynti oli  
3 301 yksikköä ja kasvu 4,7 %. 

Traktorimyynnin kokonaismäärä 
oli 100 686 yksikköä, 7,5 prosenttia 
viimevuotista enemmän.

Leikkuupuimureiden myyn-
ti nousi heinäkuussa 21 prosenttia, 
mutta alkuvuodesta niitä on myyty 
liki 16 prosenttia vähemmän, 4 164, 
kuin vuosi sitten.  

Myös Venäjällä maatalouskone-
myynti kasvaa tänä vuonna vahvas-
ti. Toimialajärjestö Rosagromashin 
ylläpitämän tilaston mukaan alku-
vuonna kotimaan markkinoille on 
toimitettu kaikkiaan 23 945 maata-
loustraktoria, 23 prosenttia enem-
män kuin viime vuonna. Luku sisäl-
tää kotimaassa valmistetut ja maa-
hantuodut traktorit.

Runko-ohjauksisten suurtraktorei-
den kysyntä on kasvanut suhteellisesti 
eniten, 162 prosenttia. Niitä myytiin 
heinäkuun loppuun mennessä 1 325.

Puimurimyynti on kasvanut vii-
me vuoden 3 899:stä 4 062:een eli 
maltilliset 4,2 prosenttia. (AEM/ 
Rosagromash)

Deutzilla tahmea 
alkuvuosi
n Euroopan talousvaikeudet ja Kii-
nan talouskasvun hidastuminen nä-
kyvät Deutz AG:n alkuvuoden tu-
losluvuissa. 

Liikevaihto laski edellisvuodesta 6 
prosenttia 681 miljoonaan euroon, 
moottoreiden myynti aleni 12,4 
prosenttia 93 853:een, tilauskannan 
arvo 12,1 prosenttia 701 miljoonaan 
euroon ja nettotulos 33,9:stä 21,8 
miljoonaan euroon.

Liikevaihto laski selvästi vähem-
män kuin moottorimyynti, koska 
Tier 4 Interim -sukupolven moot-
toreiden yksikköhinta on merkittä-
västi korkeampi. Uuden moottori-
sukupolven kysyntä ei kuitenkaan 
vastannut ennakko-odotuksia.

Uudenlainen 
maatalous-
kauppa Kouvolaan
n Kouvolaan on avattu uudenlai-
nen maatalouskauppa, Kouvolan 
Agritalo, jossa saman katon alla pal-
velee useita valtakunnallisia toimi-
joita. Kouvolan Agritalosta löytyvät 
Agri-Kymi, IKH, Avena, Turun Ko-
nekeskus ja Tuottajain Maidon Pai-
menpoika-myymälä. 

Alkunsa Kouvolan Agritalo sai 
Jaakko Pirisen laajentaessa Agri-
Kymin toimitiloja. Pirinen tarjo-
si liiketilaa muillekin, jolloin syntyi 
uudenlainen palvelukeskus maata-
lousyrittäjille, urakoitsijoille ja ku-
luttaja-asiakkaille.

Agri-Kymi, Turun Konekeskus ja 
Konefarmi myyvät muun muassa 
maatalouskoneita, varaosia ja tar-
vikkeita. Avena Nordic Grain ostaa 
kaikkia viljoja lähialueen vastaan-
ottopisteisiin. Syksyisin otetaan  
vastaan myös puintituoretta satoa. 

Paimenpoika-myymälässä on tar-
jolla tuotantotarvikkeiden lisäksi 
rehuja sekä säilöntä- ja pesuaineita. 
Ihmisten nälkään kylmätiloissa on 
tarjolla Valion ja HK:n elintarvik-
keita. 
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Tehokkuutta monipuoliseen
metsäurakointiin
• Markkinoiden ainoa vyörengas
 tavaralajimenetelmän
 metsäkoneisiin
• Erinomainen vetokyky,
 telojen käyttö ei välttämätöntä
• Huippuluokan ajomukavuus
 kovallakin alustalla
• Patentoitu sivupistosuoja

Varmaa jälkeä
ympäri vuoden
• Monipuolinen, ympäristö-
 ystävällinen erikoisrengas
 nykyaikaisen maatalouden   
 ja koneurakoinnin tarpeisiin
• Kiitettävä pito, korkea kantavuus
 ja mukava ajotuntuma
• Vakaa ja vauhdikas myös
 tieajossa (max. 65 km/h)

VIANOR PALVELUKSESSASI!

Member of Nokian Tyres

www.vianor.f i/raskaatrenkaat
Espoo, Juvanmalmi: p. 010 401 3960 Forssa: p. 010 401 3190 Haapajärvi: p. 010 401 3890 Heinola: p. 010 401 3500 Helsinki, Malmi: p. 010 401 3270 Hyvinkää: p. 010 401 3070 
Hämeenlinna: p. 010 401 3250 Iisalmi: p. 010 401 3550 Imatra: p. 010 401 3050 Joensuu: p. 010 401 3030 Jyväskylä: p. 010 401 3660 Jämsä: p. 010 401 3170 Järvenpää: p. 010 401 3870 
Kajaani: p. 010 401 3260 Karstula: p. 010 401 3760 Kemijärvi: p. 010 401 3840 Keminmaa: p. 010 401 3770 Keuruu: p. 010 401 3350 Kokkola: p. 010 401 3430 Kotka: p. 010 401 3020
Kouvola: p. 010 401 3490 Kuopio: p. 010 401 3640 Kuusamo: p. 010 401 3930 Lahti: p. 010 401 3100 Lappeenranta: p. 010 401 3010 Lieksa: p. 010 401 3580 Lohja: p. 010 401 3390
Mikkeli: p. 010 401 3200 Mäntsälä: p. 010 401 3090 Nurmes: p. 010 401 3670 Oulu: p. 010 401 3460 Pieksämäki: p. 010 401 3480 Pori: p. 010 401 3240 Porvoo: p. 010 401 3080 
Pudasjärvi: p. 010 401 3910 Pyhäsalmi: p. 010 401 3160 Raahe: p. 010 401 3900 Rauma: p. 010 401 3540 Riihimäki: p. 010 401 3330 Rovaniemi: p. 010 401 3800 Seinäjoki: p. 010 401 
3420 Suonenjoki: p. 010 401 3590 Tampere: Nuutisarankatu 35, p. 010 401 3180, Pispalan valtatie, 58, p. 010 401 3570 Turku: Kuormakatu 14, p. 010 401 3850, Satakunnantie 107,
p. 010 401 3400, Tierankatu 6, p. 010 401 3600 Tuusula: p. 010 401 3280 Vaasa: p. 010 401 3410 Valkeakoski: p. 010 401 3230 Vantaa Airport: p. 010 401 3300 Varkaus: p. 010 401 3680 
Ylivieska: p. 010 401 3920 Äänekoski: p. 010 401 3690 Matkapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,1704 e/min (alv. 23 %). Lankapuhelimesta soitettaessa 0,0828 e/puh. + 0,0595 e/min (alv. 23 %).

Tehokkuutta monipuoliseen
metsäurakointiin
• Markkinoiden ainoa vyörengas
 tavaralajimenetelmän
 metsäkoneisiin
• Erinomainen vetokyky,
 telojen käyttö ei välttämätöntä
• Huippuluokan ajomukavuus
 kovallakin alustalla
• Patentoitu sivupistosuoja

Varmaa jälkeä
ympäri vuoden
• Monipuolinen, ympäristö-
 ystävällinen erikoisrengas
 nykyaikaisen maatalouden   
 ja koneurakoinnin tarpeisiin
• Kiitettävä pito, korkea kantavuus
 ja mukava ajotuntuma
• Vakaa ja vauhdikas myös
 tieajossa (max. 65 km/h)

.



8 UUTISET NRO 11     23. 8. 2012

UUtisia
Kuva: Kimmo Kotta

Harkinnalla säästöä metsäojitustyömailla
n Suometsien kunnostusojitustarve 
on perinteisesti määritetty ojaston 
kunnon perusteella. Ojien kunto 
heikkenee nopeasti eroosion ja um-
peenkasvun myötä, joten käytän-
nössä ojasto kunnostetaan yleensä 
20–30 vuoden välein.

Metsäntutkimuslaitoksen ja  
Aalto-yliopiston yhteistutkimuk-
sessa seurattiin suoveden pinnan 
korkeutta kunnostusojituskoh-
teilla ennen ojitusta ja tutkittiin,  

miten puuston kasvun lisäys riippui 
ojitusta edeltävästä kuivatustilasta. 
Korkea vedenpinta heikentää kas-
vua etenkin loppukesällä. Mittauk-
set tehtiin heinä–elokuulla. Kasvua 
seurattiin noin 20 vuoden ajan kun-
nostusojituksen jälkeen.

Tutkimuksen mukaan veden 
pinnan ollessa loppukesällä sy-
vemmällä kuin 35–40 cm maan-
pinnasta kunnostusojitus ei enää 
merkittävästi parantanut puuston 

kasvua. Tätä korkeammalla ve-
denpinnalla ojitus paransi kasvua 
merkittävästi. 

Tutkimus tuki oletusta, että run-
saspuustoisella suolla puuston haih-
dunta ylläpitää kuivatustilaa eikä 
kunnostusojitusta tukkeutuneis-
ta ojista huolimatta tarvita. Tällöin 
ojitus ei välttämättä vaikuta puus-
ton kasvuun mitenkään ja voi siksi 
olla tarpeeton kustannus metsän-
omistajalle.

Kaikki kesän karsintakilpailuista jatkoon selvinneet koneet nähdään 
Rauta ja Petrooli -tapahtumassa Hyvinkäällä 8.–9.9.

Koneviestin juhlakilpailun   
finaali lähestyy

n Koneviestin 60-vuotisen ilmesty-
mistaipaleen kunniaksi järjestetyssä 
kilpailussa etsitään Suomen hienoin-
ta vuonna 1952 ja sitä myöhemmin 
valmistettua alkuperäiskuntoista tai 
entisöityä traktoria. Freestyle-sar-
jassa puolestaan arvostetaan koneen 
näyttävää ulkonäköä ja mielenkiin-
toisia teknisiä rat kaisuja.

Kesän aikana järjestettiin nel-
jä karsintakilpailua, joista loppu-

kilpailuun valittiin kymmenkun-
ta traktoria. Koneet ovat nähtävil-
lä Rauta ja Petrooli -tapahtumassa 
Hyvinkäällä. Loppukilpailu järjes-
tetään lauantaina 8.9., mutta ko-
neet ovat paikalla myös sunnuntai-
na 9.9.   

Juhlakilpailun lisäksi Rauta ja Pet- 
roolissa on paljon muutakin nähtä-
vää: työnäytöksiä, koneita ja tavara-
tori. Sunnuntaina nähdään legen-

daarisen DC-3-lentokoneen ylilento.
Näyttely on avoinna klo 10.00–

17.00 molempina päivinä. Auto 
kannattaa suosiolla jättää parkkipai-
kalle, sillä jo matka näyttelykentälle 
on elämys. Näyttelykentän ja park-
kipaikan välillä liikennöi nimittäin 
museobussi. 

Ajo-ohjeet Rauta ja Petrooliin 
löytyvät Koneviestin ja Fordson 
Clubin nettisivuilta. Tervetuloa!

Iisalmen osakilpailusta jatkoon mennyt Eetu Holopainen ja vuonna 1963 postimyynnistä tilattu Wheel 
Horse. Alkuperäiskuntoisen puutarhatraktorin varusteisiin kuuluu täydellinen valikoima työkoneita.
ã

Bomag investoi 
tuotantotiloihin
n Maailman markkinajohtaja 
maantiivistysteknologiassa, Bomag, 
tekee historiansa suurimman yk-
sittäisen investoinnin rakentamal-
la uuden valssitehtaan Boppardiin, 
Saksaan. 

Valmistuttuaan tuotantotilojen 
koko on noin 12 600 m2. Laajennus 
kaksinkertaistaa nykyisen kapasi-
teetin. Arvoltaan investointi on 21,5 
miljoonaa euroa. 

Tehtaan rakennustyöt alkoivat 
heinäkuussa ja tuotanto aloite-
taan kesällä 2013. Uusi tuotantotila  
on aiempaa ekologisempi, sillä sii-
nä huomioidaan lämmön talteen-
otto, innovatiiviset tuotantotekno-
logiat ja logististen prosessien opti-
mointi. Kaikki toiminnot on keski-
tetty saman katon alle, mikä vähen-
tää esimerkiksi trukkiajon tarvetta. 

Myös nykyaikainen logistiikka-
järjestelmä ja korkea automaatio- 
aste parantavat tuottavuutta ja  

vähentävät päästöjä.  
Tehdas työllistää 
160 henkeä.

Kuva: Bomag

2 kpl. hin. TRIO 400T yleiskultiv.

www.ekotjanst.fi 
0500-567611 045-8962992

  Osta NYT Köckerling
The King of cultivation

raj. erä vanhaan hintaan.

2 kpl. Profiline 6 m. 12x70 mm
järeällä S-piikeillä hanhenjalalla.

UUTUUS SMS TILLER 3,5m
hinattava 17.700e sis.alv!!

Trelleborg TM800. Maatalouskäyttöön tarkoitettu traktorivyörengas, joka selviää kaikenlaisista

maalaajeista. Suorituskyky on erinomainen sekä pellolla että tiellä.  TM800 on suunniteltu  260 hv traktori

kokoluokkaan saakka. Loistava kuormitus-sekä vetoominaisuudet suurillakin nopeuksilla, maaperän vähäinen

tiivistyminen, ajomukavuus ja -turvallisuus sekä ainutlaatuinen kulutuskestävyys kaikissa työolosuhteissa.

Kaikki tämä kertoo Trelleborg renkaiden korkeasta laadusta. TM800: Luotettava vyörengas maatalouteen.

TRELLEBORG TM800.
LAATUA ENSISILMÄYKSELLÄ. 
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| www.trelleborg.com/wheelsystems |
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n Kun runkonumeroa 5 kantanut 
Keto 100 -hakkuupää esiteltiin Ko-
neviestissä vuonna 1985, moni ei 
uskonut sen toimintaperiaatteeseen. 
Telojen ja omapainoltaan kevyen 
kouran kestävyyttä epäiltiin. Mutta 
Lauri Ketonen on näyttänyt, kuinka 
omiin ideoihin uskominen on kan-
tanut konevalmistuksessa.

Nykyisin hakkuupäitä valmis-
tuu keskimäärin 200 kappaleen 
vuositahdilla toimitettavaksi ym-
päri maailman. Valikoima on laa-
ja: hakkuupäitä valmistetaan alka-
en alle 300-kiloisesta Forstista aina 
kymmenen kertaa painavampaan 
870-malliin.

Okra-näyttelyssä JT-Timber 
Tenalasta sai kunnian vastaanottaa 
4 000. Keto-hakkuupään, joka oli 
asennettu Logman 801 -hakkuuko-
neeseen. Juhlayksilössä on varustuk-
sena kaksi uusinta Keto-innovaatio-
ta, kaksikäpäläinen joukkokäsittely-
pihti ja voimaa lisäävällä nivelväli-
tyksellä varustettu kaatosanka.

Tulevaisuudessa sininen väri on 
entistä tiukemmin kiinni maailman 
pyörteissä, sillä Kone-Ketonen on 
siirtymässä  jauhemaalauksen käyt-
töön.

4000. ”Ketonen” valmistunut
Tasatuhansia juhlis-
tanut hakkuupää 
luovutettiin Okra-
näyttelyssä.

Lauri Ketonen (vas.) luovutti hakkuupään ja muistotaulun 
JT-Timberin edustajille Okra-näyttelyssä.

Kuva: Tommi Hakala

ã

T
urvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes miettii uusia kasvinsuo-
jeluaineiden turvaetäisyyksiä. Tavoitteena on suojata vesistöjä 
haitallisilta kemikaaleilta. Sinänsä tämä on aivan oikea suunta. 
Uudelleenarviointia ei kuitenkaan tapahdu pelkästään Suo-
messa, vaan sitä ollaan tekemässä tai on tehty muuallakin. 

Tämä selvisi DLG:n peltopäivillä Saksassa. Keskustelin alan asiantunti-
joiden kanssa ja sain taulukot siitä, minkälaiset suojaetäisyydet Saksassa 
vaaditaan. Etäisyydet on laadittu mittaviin tutkimuksiin perustuen, ja jos 
Tukes on Suomessa uudellenarvioimassa tarvittavia suojaetäisyyksiä, se 
on keksimässä pyörää uudestaan. Tiedot turvaetäisyyksistä Saksassa 
ovat julkisia ja löytyvät netistä.

Turvaetäisyyksien tavoite on suojata juomavettä haitallisilta kemi-
kaaleilta. Näin saksalaiset asiaa perustelevat. Juomavedessä saa olla 
kasvinsuojeluaineita korkeintaan gramman miljoonasosa yhtä vesilitraa 
kohden. Tuo määrä on pitkään ollut alin mahdollinen analysoitavissa ole-
va määrä. Nyt laitteet ovat jo tarkempia. Jos ihminen juo päivittäin kak-
si litraa vettä, ehtii hän 70 vuoden ikään mennessä saada elimistöönsä 
suolanmurusen verran kasvinsuojeluaineita, jos kaikki aineet konsentroi-
tuisivat hänen kehoonsa. Näin ei kuitenkaan tapahdu, sillä osa aineista 
poistuu kehosta eritteiden mukana.

Saksa on hyvä esimerkkimaa. Se on pinta-alaltaan samankokoi-
nen kuin Suomi, mutta asukkaita on 82 miljoonaa. Ihmiset ovat hyvin ym-
päristötietoisia. Toisaalta kasvinsuojeluaineita käytetään hehtaaria kohti 
enemmän ja pellon osuus koko maa-alasta on lähes puolet. Jos Saksas-
sa joku ympäristönsuojeluun liittyvä asia hyväksytään, kaiken järjen mu-
kaan sem pitäisi olla hyväksyttävissä myös meillä.

Suurin suojaetäisyys saksa-
laistaulukoissa on 20 metriä 
ruiskutettuna tavallisilla suuttimilla. 
Jos tarvittavan suojaetäisyyden tu-
lisi olla suurempi, sellaiset kasvin-
suojeluaineet eivät saa lainkaan 
myyntilupaa. Suomessa on puhut-
tu jopa 25 metrin suojaetäisyyksistä. Oleellista on kuitenkin se, että suo-
jaetäisyys riippuu aivan ratkaisevasti käytettävistä suuttimista. Suuttimet 
on jaettu tuulikulkeutumavaaran mukaan eri kategorioihin. Jos otetaan 
kasvinsuojeluaine, jolla suojaetäisyys on suurin mahdollinen eli 20 metriä, 
etäisyys on vain 5 metriä käytettäessä parhaita tuulikulkeumaa vähentä-
viä suuttimia eli injektorisuuttimia. Jos suojaetäisyyden tarve tavallisilla 
suuttimilla on 10 metriä, parhailla injektorisuuttimilla se on nolla.

Suuttimien vaikutus suojaetäisyyksiin on syytä ottaa huomioon, 
sillä ruiskuissa on tänä päivänä helposti vaihdettavat suuttimet. Jos jou-
dutaan vesistöjen varteen, vaihdetaan käyttöön vähän tuulikulkeumaa ai-
heuttavat suuttimet. Vaihtoon ei mene aikaa kuin pari minuuttia ja sen voi 
tehdä jokainen ruiskuttaja ilman työkaluja.

Mitä tulee suuttimien jakoon eri tuulikulkeutumaluokkiin, sitäkään 
ei tarvitse Suomessa ruveta tutkimaan. Saksalaiset ovat tuon jaon teh-
neet jo aikoja sitten tutkimuksiin perustuen.  Saksassa nimittäin joudu-
taan ruiskuttamaan pahemmissa tuulioloissa kuin meillä. Pohjanmeren 
rannalla tuulee aina ja siellä on viljely hyvin voimaperäistä. Jos viljasa-
to jää alle 9 tonniin hehtaarilta, viljelijän mielestä kyseessä on katovuosi. 
Kasvinsuojeluaineita käytetään suhteessa viljasadon kokoon. Saksassa 
on jo nyt vaatimukset siitä, minkälaisia suuttimia on käytettävä eri tuulen-
voimakkuuksilla.

Lannoitteiden käyttörajoitukset ovat meillä suuremmat kuin 
muualla EU:n alueella. On aiheellista pelätä, että kasvinsuojeluaineiden 
kohdalla käy samoin. Kuitenkin lopputuotteen eli viljan hinta on alhaisempi 
kuin Keski-Euroopassa. Tämä on viljelijän kannalta huono yhtälö.

Kirjoittaja on ollut Koneviestin kolumnisti jo vuodesta 1985 lähtien.

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta:

Tukes on keksi-
mässä pyörää 
uudestaan.

Suojakaistat 
muuttumassa

 
            

Kumulatiivinen (Tammi-heinäkuu)l Heinäkuu

kpl osuus, % muutos, kpl kpl

Valtra 895 44,4 -168 51

John Deere 283 14,0 -96 10

Massey-Ferguson 261 12,9 -63 18

new hollanD 240 11,9 -9 16

Case Ih 117 5,8 -8 4

FenDt 93 4,6 36 4

Deutz-Fahr 29 1,4 18 1

zetor 17 0,9 -14 4

Muut MerkIt 82 4,1 54 10

Yhteensä 2017 100% -250 118

alle 35 kw/1 800 kg 1497 42,6 563 179

Kaikki yhteensä 3514 100% 313 297

Traktorien ensirekisteröinnit 
Suomessa, heinäkuu 2012

Lähde: Trafi/DirektMedia 121 Oy/Strada+

n Kesän turvetuotanto on runsai-
den sateiden vuoksi jäämässä alle 
puoleen lähes 30 miljoonan kuutio-
metrin tavoitteesta. Turvetuotan-
non takkuilusta kärsivät ensimmäi-
senä turpeennoston tekevät yrittäjät 
ja heidän työntekijänsä, Koneyrittä-
jien liitosta muistutetaan. 

Turvetuotannon parissa työsken-
telee noin 600 koneyrittäjää, jotka 
työllistävät itsensä lisäksi noin 3 500 
kuljettajaa. Tuotantotöissä on käy-
tössä lähes 2 000 traktoria. 

Pienyrittäjät saavat pääosin tuloa 
sen mukaan, paljonko turvetta saa-
daan nostettua. Kun sää estää nos-
totyön, jää urakointi- ja palkkatulot 
ansaitsematta. Tilannetta pahentaa 
se, että osa työvaiheista joudutaan 
tekemään useampaan kertaan satei-
den takia.

Turvealan yrittäjien asiakkaat 
ovat tulleet vaikeassa tilanteessa 
vastaan ja luvanneet maksaa poik-
keuksellisesti tuotannon kirilisää, 
jotta tuotantoa voitaisiin vielä jat-
kaa. Myös turpeen laatuvaatimuksia 
on heikennetty.

”Urakoitsija kantaa tuotantovai-
heen sääriskin lähes kokonaan kuk-
karollaan. Hinnoittelua tulisi muut-
taa siten, että maksettaisiin käyttöön 
varatusta kone- ja ihmistyöstä ja 
erikseen bonusta nostetun määrän 
ja laadun mukaan”, ehdottaa Kone-
yrittäjien liiton varatoimitusjohtaja  
Simo Jaakkola.

Turvetuotannon 
vaikeudet kurittavat 
koneurakoitsijoita

Kleine joutui selvitystilaan
Saksalainen sokerijuurikkaan korjuu- ja käsittely-
koneita valmistava Franz Kleine Vertriebs & Engi-
neering GmbH on asetettu selvitystilaan.

n Paderbornin käräjäoikeuden nime-
ämän selvitysmiehen mukaan mak-
sukyvyttömäksi ajautuneen yrityksen 
velkasaneerausmenettely on mah-
dollinen: tilauskirjassa on 60 konetta, 
joista osa pitäisi toimittaa asiakkaille 
syyskuun loppuun mennessä.

Tämän vuoksi selvitysmiehen ta-
voitteena on, että yrityksen toimin-
ta jatkuisi. Saneerauspäätöksellä on 
kiire juurikkaankorjuukauden lä-
hestyessä.

Kleinella ei kuitenkaan ole mak-
suvalmiutta, koska pankit ovat lo-

pettaneet rahoituksen ja tavarantoi-
mittajat ovat tämän vuoksi keskeyt-
täneet materiaalitoimitukset. Klei-
nen tuotanto ei ole voinut jatkua 
täydessä laajuudessa.

Kleinella on tytäryhtiöitä Valko-
Venäjällä, Ukrainassa ja Venäjällä, 
mikä tuo asioiden hoitoon erityis-
ongelmia.

Franz Kleine Vertriebs & Engi-
neering GmbH:n vuosiliikevaihto 
on ollut noin 25 miljoonaa euroa, 
työntekijöitä on kaikkiaan noin 160. 
(Agrarheute.com)

69 RANGER 

ALPINE™

1200 4-tec 
17 169,-

59 YETI® 
550 8 541,- 
600 Ace 11 900,-

69 YETI 

600 Ace   14 190,-

49 RANGER™ 
600 Ace 11 796,-
600 e-tec 13 000,-

Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Hinnat sis. alv. Kuvien laitteet erikoisvarustein.
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Lynx-hyötykelkat on tehty koviin pohjoismaisiin olosuhteisiin, 
joissa raaka vetoteho, etenemiskyky ja taloudellisuus ovat 
moottorikelkalta vaadittavia perusominaisuuksia. Tärkein 
ominaisuus on kuitenkin ehdoton luotettavuus, jonka takaa-
vat vahva rakenne sekä toimintavarmat Rotax®-moottorit.

Nestejäähdytteisissä Lynx-hyötykelkoissa kattavaan varus-
tukseen kuuluu puhaltimella varustettu jäähdytin, jonka 
ansiosta moottorin lämpötila pysyy optimaalisena myös hi-
taassa ajossa ja kuorman 
vedossa kovalla alustalla.

Lisätietoja ja lähimmän jälleenmyyjäsi  
löydät osoitteesta brplynx.com


