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Kaivinkone   
kuorma-auton 
alustalle:

”L. Koiviston auto-
liike esitteli meille 
ABS-kaivinkoneen. 
Kyseessä on Ruot-
salaisen Örebro Bil-& 
Tractor AB:n tekemä 
kaivinkone, joka on 
suunniteltu asennet-
tavaksi kuorma-auton 
alustalle. Jos teillä on 
esim. GMC-alusta 
ja toimitatte sen L. 
Koiviston autoliikkeel-
le, sekä keskustelette 
heidän kanssaan 
kaupasta ja lisenssi-
virastolle tehtävästä 
anomuksesta on teillä 
4–5 viikon kuluttua 
monipuolinen kaivin-
kone maksaen n. 1.6 
miljoonaa markkaa. 
Hintaan kuuluu kaksi 
kauhaa, salaojakaivin 
sekä ”lantatalikko.”

KV 22/1953

vuotta
sitten60 Stark juhli 

jälleenmyyjien 
kanssa
n Lapinlahtelaisen Lametal Oy:n 
Stark-työlaitteita on valmistettu jo 
30 vuotta. Traktorin etunostolait-
teesta alkunsa saanut tuoteperhe 
on tänä talvena laajentunut lumi-
lingolla ja uudistetuilla U-auroilla.  
Muiden juhlavuoden tapahtumien 
ohessa yhtiö järjesti jälleenmyyjä-
päivät.

Norjasta, Ruotsista ja Venäjältä 
saapuneet jälleenmyyjien edustajat 
saivat nauttia työnäytöksistä ja tuo-
tekoulutuksesta. 

Lametalin liikevaihdosta lähes 
puolet tulee Suomen rajojen ulko-
puolelta, joten jälleenmyyjien kou-
lutukseen kannattaakin panostaa. 

Lisätietoja yhtiöstä ja juhlavuo-
den tapahtumista: www.stark30v.fi.

Kuva: Visa Vilkuna

Deeren rakennuskonekauppa nykii
n Maatalouskoneiden hyvän ky-
synnän ansiosta Deere & Co:n en-
simmäisen neljänneksen nettotu-
los ponkaisi 22 prosentin kasvuun. 
Maarakennus- ja metsäkonedivisi-
oonaan vauhti ei kuitenkaan tart-
tunut. 

Tammikuussa päättyneen en-
simmäisen neljänneksen liike-
vaihto oli 7,4 miljardia dollaria eli 

10 prosenttia vuodentakaista suu-
rempi. Nettotulos nousi 533 mil-
joonasta 650 miljoonaan. 

Deere uskoo tilikauden myyn-
tinsä kasvavan noin 6 prosentin 
verran. Euroopassa myynti laskee 
5 prosenttia, mutta kasvaa Lati-
nalaisessa Amerikassa 10–15 pro-
senttia.

Maarakennus- ja metsäkone-

kauppa oli sen sijaan tahme-
aa. Liikevaihto aleni 7 pro-
senttia 1,3 miljardiin dolla-
riin ja liikevoitto 124 mil-
joonasta 71 miljoonaan.  Yritys 
luottaa kuitenkin siihen, että ko-
ko tilikauden myynti kasvaa noin 
3 prosenttia. Lähiajan näkymien 
epävarmuustekijät voivat kuiten-
kin rajoittaa kasvua.

n Arctic Cat toimittaa rungot kah-
teen Yamahan kauden 2014 uutuus-
kelkkaan. Kyseessä ovat uusi SR Vi-
per X-TX SE -crossover sekä lasten 
käyttöön tarkoitettu, 123-kuutioi-
nen SRX120.

Yhteistyö koskee toistaiseksi vain 
näitä kahta mallia.

Yamahan ja Arctic Catin orasta-
va yhteistyö saattaa enteillä sitä, että 
jatkossa Arctic Catin kelkoissa näh-
dään Yamahan moottorit. 

Aikaisemmin Arctic Catin kelk-
koihin moottorit toimitti Suzuki, 
mutta merkkien välinen yhteistyö 
päättyy tähän vuoteen. 

Kahteen Yamaha-
uutuuteen
Arctic Catin runko

Kasvukulut 
heikensivät 
Agcon tulosta
n Agco-ryhmän vuoden 2012 liike-
vaihto nousi 9,9 miljardiin dollariin, 
noin 12,5 prosenttia korkeammaksi 
kuin vuotta aiemmin. Liiketulos oli 
693 miljoonaa dollaria ja liikevoitto-
prosentti sama kuin edellisvuonna, 
tasan 7.

Nettotulos, 516 miljoonaa dolla-
ria jäi kuitenkin 69 miljoonaa eli 12 
prosenttia alle edellisen vuoden.

Tuloksen heikkenemiseen vai-
kuttivat myynnin ja markkinoiden 
kulujen 22 prosentin kasvu sekä 
Fendtin uuden tehtaan pitkittyneis-
tä käynnistysvaikeuksista aiheutu-
nut liki 20 prosentin kustannus-
nousu.

n Italialaiset Magni-kurottajat saa-
puvat Konekeskon myyntiin alku-
vuoden aikana. Suomeen tuodaan 
11 mallia, joiden ulottuvuus vaihte-
lee 18–30 metriin ja nostokyky 4–32 
metriin. Kevyimmän RTH 4–18 
-mallin työpaino on 13 tonnia ja 
raskaimman HTH 32-12:n peräti 40 
tonnia. Suomeen tuodaan myös ve-
neiden käsittelyyn tarkoitettuja Boat 
Eagle -malleja.

Magnin uuden sukupolven ku-
rottajissa on muun muassa paineis-
tettu ja ilmastoitu hytti, 24V-säh-
köjärjestelmä sekä RFID-tunnistus, 
jossa puomi tunnistaa automaatti-
sesti käytettävän työkalun ja näyttää 
kuljettajalle sitä koskevan nostokaa-
vion.

Magni sopi hiljattain englanti-
lainen JCB:n kanssa pitkäaikaisen 
sopimuksen moottoritoimituksis-
ta. JCB varustaa pyörivämastoiset 
Magni-kurottajat JCB Ecomax Tier 
4i -moottorein. Magni-kurottajat 
valmistetaan Pohjois-Italiassa, lä-
hellä Modenan kaupunkia. 

Magni Telescopic Handlers on pe-
rustettu vuonna 2009. Perheyrityk-
sen pääomistajalla, Riccardo Mag-
nilla, on yli 27 vuoden kokemus ku-
rottaja-alalta. 

Konekesko esittelee Magni-kurot-
tajia Villi Länsi -konepäivillä Turus-
sa 22.–23.3. ja Mansen Mörinöissä 
Tampereella 5.–6.4.

Kuva: Konekesko

Mallisto esillä jo 
kevään konenäytte-
lyissä. 

Magni-kurottajat Suomeen

Kuva: Kimmo Kotta

Vanha Savotta houkuttelee 
weteraanit Pälkäneelle 
n  Vanha Savotta -museokämppä- ja 
-kauppa järjestää perinteisen puun-
korjuusavotan Pälkäneen Rautajär-
vellä 9.–10. maaliskuuta. Savotan 
osoite on Pimiäntie 1. 

Tapahtumassa esitellään puun-
korjuun ja -kuljetuksen kehitystä 
1900-luvun alun hevos- ja höyry-
ajasta aina maataloustraktorit syr-
jäyttäneisiin kuormatraktoreihin 
asti. Luvassa on myös korjausnäy-
töksiä.

Ajantasainen kalustolistaus ja 
muut tiedot kannattaa tarkistaa 
Vanhan Savotan nettisivuilta osoit-
teesta www.vanhasavotta.yrittaa.fi.

Pöttinger-noukinvaunut 50 vuotta

n Alois Pöttinger Maschinenfabrik 
Ges.m.b.H juhlii 50-vuotista taival-
taan noukinvaunujen valmistajana. 
Noukinvaunun esi-isänä voidaan 
pitää kerääviä heinän- ja oljenkul-
jetusvaunuja, joiden valmistajia oli 
50- ja 60-luvuilla useita.  Ensimmäi-
nen Pöttinger-noukinvaunu syntyi 
vuonna 1963 yhdistämällä kerää-
vään vaunuun purkumekanismi. 

Runsaasti raskasta työtä säästävä 
vaunu oli välitön myyntimenestys. 
Resepti puree edelleen: Pöttinger on 
noukinvaunujen markkinajohtaja 
koko maailmassa. 

Seuraavan askeleen noukinvau-
nujen kehityksessä Pöttinger otti 
vuonna 1972 asentamalla vaunuun 
silppuavan roottorin ja purkukelat 
säilörehun korjuuta varten. Jum-

bo-noukinvaunun esittely, vuonna 
1990, loi pohjan Pöttingerin nykyi-
selle mallistolle, johon kuuluu 56 
eri vaunua vesitilavuudeltaan 11,5–
48,1 m3. 

Yritys valmistaa lisäksi niittoko-
neita, karhottimia ja pöyhimiä sekä 
maanmuokkauskoneita. Suomeen 
Pöttinger-tuotteita tuo Konefarmi 
Oy.

Itävaltalaisyritys juhlii merkkipaalua markkinajohtajana.

Kuva: Pöttinger
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Maitoketjussa haetaan 
eläinten hyvinvointia
n Eläinten hyvinvointiin kiinnite-
tään  Euroopassa entistä enemmän 
huomiota. Suomessa  hyvinvointia 
haluttaisiin lisätä muun muassa 
vasikoiden imetysaikaa pidentä-
mällä.

Suomessa vasikoiden pidennet-
tyä imetystä kokeillaan SOLID-
hankkeessa mukana olevan Heli 
Ahosen luomumaitoa tuottavassa 
navetassa. Juvan Kilpolassa sijait-
sevalta tilalta maidot kuljetetaan 
Juvan Luomun meijeriin.

Meneillään olevassa SOLID 
(Sustainable Organic and Low 

Input Dairying) -hankkeessa on 
haastateltu elintarvikeketjun toi-
mijoita samanaikaisesti Belgiassa, 
Italiassa, Suomessa ja Iso-Britan-
niassa. Ohjatuissa ryhmäkeskus-
teluissa on selvitetty ketjun toimi-
joiden tulevaisuuden näkemyksiä 
siitä, mihin maitoketjun innovaa-
tioita pitäisi suunnata. 

SOLID-hankkeen raportti eri 
maiden toimijoiden näkemyksistä 
on saatavilla lähiaikoina hankkeen 
sivuilla www.solidairy.eu. Raportti 
voidaan tarvittaessa lähettää myös 
pyynnöstä.

Kuva: Visa Vilkuna

Luonnollista ilman-
vaihtoa lypsykarjalle
n Luonnolliseen ilmanvaihtoon 
pihatoissaan siirtyneet lypsykarjan 
omistajat kokevat eläinterveyden 
parantuneen ja navettamelun pie-
nentyneen. Verhoseinäpihattojen 
painovoimainen ilmanvaihto ei ku-
luta sähköenergiaa juuri lainkaan, 
sillä käyttöenergia syntyy eläinläm-
möstä.

Verhoseinäpihatot ovat yleisty-
neet Suomessa 2000-luvulla. VTT:n 
ja MTT:n hankkeessa selvitettiin kä-
sin tai automaattisesti säädettävien 
verhoseinäratkaisujen käyttöä lyp-
sykarjarakennuksissa.

Painovoimaisen ilmanvaihdon 
käyttöenergia syntyy eläinläm-

möstä, jolloin poistuva lämmin 
ilma korvautuu automaattisesti 
uudella kylmemmällä ilmalla. Va-
jaatäyttö heikentää toimivuutta ja 
voi johtaa lisälämmön tarpeeseen. 
Jos uusi pihatto valmistuu syksyl-
lä, eläinpaikat on syytä saada heti 
täyteen.

Verhoseinäisessä pihatossa sisäil-
man laatu oli parempi kuin vähim-
mäistaso edellyttää, ja kesäolosuh-
teissa saavutettiin jopa yli 20-kertai-
sia ilmanvaihtomääriä. 

Ilman tehokas vaihtuvuus vähen-
si lehmien lämpöstressiä, sillä läm-
pötila ei pääse nousemaan haitalli-
sen korkealle pihaton sisällä.

Puurakentajat kiertueella
n Puuinfo yhteistyökumppanei-
neen järjestää keväällä 2013 puura-
kentamisen koulutuspäivän 16 paik-
kakunnalla. Kiertue starttaa Helsin-
gistä 5.3. ja päättyy Mikkeliin 25.4.

Koulutuksessa keskitytään puuele-
menttirakentamisen avoimeen teol-
lisuusstandardiin (RunkoPES). 

Koulutuspäivän järjestävät 
Puuinfo Oy, Finnish Wood Rese-

arch Oy ja Työ- ja elinkeinominis-
teriö.

Koulutus on ensisijaisesti suun-
nattu rakennesuunnittelijoille, ra-
kennuttajille, rakennusliikkeille, 
rakennusvalvojille, paloviranomai-
sille ja arkkitehdeille sekä raken-
nusalan opettajille ja opiskelijoille. 
Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja: www.puuinfo.fi

Puu sopii myös 
kerrosrakentamiseen
n Metsäalan strategisen tavoitteen 
mukaan Suomeen rakennettavis-
ta kerrostaloista 10 prosenttia tuli-
si olla puurakenteisia vuoteen 2020 
mennessä. Uusiutuva ja energiate-
hokas puu on hyvä valinta raken-
nusmateriaaliksi, myös suurimuo-
toiseen rakentamiseen.

Puutalo on lenkki pitkässä ket-
jussa, joka muodostuu metsä- ja 
puualan toimijoista. Rakentamisen 
työpaikat ovat paljolti maakunnis-
sa, joiden elinvoimaisuutta puuta 
jalostava teollisuus tukee.

Puu on ainoa uusiutuva, teolli-
sesti hyödynnettävissä oleva raken-

tamisen raaka-aine, jolla on lisäksi 
muita teollisia rakennusmateriaa-
leja pienempi hiili- ja vesijalanjäl-
ki. Puutuotteita voi perustella myös 
ilmastohyötyjen kannalta: jokainen 
rakennuksiin naulattu puukuutio 
on kasvaessaan sitonut ilmakehästä 
noin 800 kiloa hiilidioksidia ja tuot-
tanut samalla happea. 

Hiilidioksidi vapautuu takaisin il-
makehään vasta, kun puu lahoaa tai 
palaa. Rakennuksissa tämä tapahtuu 
kymmenien tai satojen vuosien ku-
luttua. Tänä aikana kaadetun puun 
tilalle ehtii kasvaa vähintään yksi 
uusi runko.

Kuva: Puuinfo Oy

n Lappeenrannan teknillisen yli-
opiston (LUT) kampukselle raken-
netaan Suomen suurin aurinkovoi-
mala. 220 kW:n aurinkovoimala on 
osa LUT:n Green Campus -projek-
tia, johon kuuluvat muun muassa 
20 kW:n tuulivoimala, älykäs sähkö-
verkko sekä sähköajoneuvoja.

Voimalan piikidepaneelit sijoite-
taan yliopiston etupihalle ja raken-
nusten katoille. Aurinkopaneelien 
pinta-alaksi tulee noin 1 500 neliö-
metriä.

"Suomessa ei ole aiemmin raken-
nettu näin suurta aurinkovoimalaa, 
joten sen suunnittelu ja rakentami-
nen tuovat arvokasta tietoa aurinko-
voimalan toteuttamisesta pohjoisen 
olosuhteissa", sanoo professori Jero 
Ahola. 

Vuonna 2011 LUT:n sähkönkulu-
tus oli 7 200 megawattituntia. Uusi 
aurinkovoimala tuottaa vuosittain 
noin 160 megawattituntia. 

Suomen suurin 
aurinkovoimala 
Lappeenrantaan

www.junkkari.fi 

Kotimaiset
 Junkkari-kärryt

Junkkari-kärryt
Agrikauppiaaltasi 

kautta maan:

Konekesko Oy on Kesko-konserniin kuuluva konekauppaan erikoistunut 
palveluyritys. 

Haemme nyt maanlaajuisesti mekaanikoita Trainee-ohjelmaan koulut-
tautumaan maatalouskonehuollon ammattilaiseksi sekä Konekeskon 
omiin huoltopisteisiin että maatalouskoneiden huoltoyrittäjäverkostoon. 

Trainee -ohjelma koostuu 6 kk rekrytointikoulutuksesta ja 18 kk oppisopi-
muskoulutuksesta. Oppisopimuskoulutukseen valituille maksetaan oppi-
sopimuksen ajalta palkkaa. Koulutuksen aikana perehdytään Konekeskon 
edustamien traktoreiden, puimureiden ja työkoneiden tekniikkaan. 
Koulutus sisältää moottorien ja voimansiirron, hydrauliikan, elektroniikan 
sekä vianhakudiagnostiikan perustaidot. Koulutus alkaa 15.4.2013.

Ohjelmaan osallistuminen edellyttää teknisen alan ammattikoulun  
suorittamista tai vastaavaa teknistä kokemusta. Erityisesti arvostamme 
käytännön kokemusta maatalouskoneista. Tärkeintä on kuitenkin halu 
kehittyä maatalouskonehuollon osaajaksi. 

Koulutus toteutetaan TTS:n tiloissa Kiljavantie 6, 05200 Rajamäki ja  
Konekeskolla Vantaalla sekä laitevalmistajilla. 

Hakeudu trainee-ohjelmaan www.mol.fi sivulla 15.3.2013 mennessä. 
Kurssinumero 644130. Koulutukseen voit hakea myös työvoimatoimisto-
jen kautta.

Lisätietoja:  Matti J Kallio/Konekesko, matti.j.kallio@kesko.fi
  puh 0500 523 069 tai www.konekesko.fi

Mekaanikoita
Trainee -ohjelmaan
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Pellettiala pärjää Itävallassa
nItävaltalaisten pellettialan kat-
tilavalmistajien liikevaihto oli vii-
me vuonna noin 220 miljoonaa ja 
pelletintoimittajien 200 miljoonaa 
euroa. Itävallassa kattilavalmista-
jat ovat keskisuuria yrityksiä. Nii-
den asiakkaat käyttävät paikallisten 
asennusliikkeiden palvelua. Pelletit 
valmistetaan kotimaisesta puusta ja 
tehtaat ovat lähellä asiakkaita.

Pellettilämmitys hyödyttää pai-

kallis- ja aluetaloutta, ei monikan-
sallisia energiayhtiöitä. Maassa on 
noin 100 000 pellettilämmitteistä 
taloutta, joiden myötä on syntynyt 
tuhansia uusia työpaikkoja. Mikäli 
ne olisivat käyttäneet lämmitykseen 
pelletin sijasta öljyä, olisi sitä pitänyt 
ostaa noin 400 miljoonalla eurolla. 
Nyt vastaava summa on jäänyt pyö-
rittämään Itävallan taloutta (lähde 
propellets austria).

Luomuliitto haluaa rajoittaa hyönteistorjuntaa
n Luomuliiton mukaan laajat mehi-
läiskuolemat ovat hyvin huolestut-
tavia ja niiden syyksi ovat varmistu-
neet hyönteistorjunnassa käytettävät 
neonikotinoidit. Luomuliitto vaatii-
kin neonikotinoidien kieltämistä.

Maa- ja metsätalousministeriö ja 
Mehiläishoitajien liitto eivät halua 

kieltää näitä myrkkyjä, koska kielto 
vaarantaisi kotimaisen rypsin viljelyn.

Neonikotinoideja käytetään ta-
vanomaisessa viljelyssä estämään 
kirppojen aiheuttamat tuhot, kun 
rypsi on itänyt. Luomutuotannos-
sa ei käytetä synteettisiä torjunta-
aineita ja kirppatuhoja estetään tur-

vaamalla kasvin hyvä alkukehitys.
Neonikotenoideja voidaan käyttää 

tavanomaisessa tuotannossa myös rap-
sikuoriaisten ruiskuttamiseen. Vuonna 
2010 havaittiin Suomessakin ensim-
mäisen kerran pyretroideja kestäviä 
rapsikuoriaisia, joiden torjumiseksi 
suositeltiin neonikotinoidivalmisteita.

T
raktoreilla takuuaika on yleensä vuoden. Sen aikana sattuvat 
rikkoontumiset katsotaan valmistusvirheiksi, ja remontit me-
nevät valmistajan piikkiin. Takuuajan jälkeen ilmaantuvat viat 
katsotaan normaaleiksi kulumisvioiksi, joiden kustannukset 
maksaa koneen omistaja. Autopuolella takuuajan pidentä-

mistä on käytetty markkinointikeinona. Kilpailutilanteessa yksi kun aloit-
taa, toiset tulevat enemmin tai myöhemmin perässä.

Jotkin traktorimerkit tarjoavat vakuutusyhtiöiden kautta normaa-
lin takuuajan jälkeistä konerikkoturvaa. Muista poiketen John Deere on 
ottanut käyttöön aivan oman jatkoturvan. Lisäkustannuksella takuuajan 
kaltaista konerikkoturvaa saa jatkettua jopa neljällä vuodella. Jatkoturva 
poikkeaa vakuutuksesta ainoastaan korjauskertakohtaisen omavastuun 
osalta. Sen suurus on mallista riippuen 200–250 euroa.

Jatkoturvaan sisältyy JD:llä aina huoltosopimus. John Deere -so-
pimushuoltaja käy tekemässä 250 tunnin välein huollot. Öljyn- ja suo-
datinvaihtojen lisäksi huoltoon kuuluvat tarkistukset, joista osa tehdään 
tietokonetta apuna käyttäen. Huoltotöihin ei sisälly omavastuuta, vain 
matkat veloitetaan erikseen. Jatkoturva perustuu juuri tähän pakolliseen 
huoltovelvoitteeseen: hyvin huolletuissa koneissa korjausten tarve las-
kee puoleen tai jopa alle. Autopuolella on huollot totuttu teettämään 
merkkiliikkeessä, myös traktorien kohdalla siihen on ruvettava tottu-
maan. Huoltojen tekeminen alkaa vaatia erikoistyökaluja.

Otetaan esimerkiksi 210-hevos-
voimainen traktori, johon ostaja halu-
aa kaupanteon yhteydessä jatkotur-
van. Jos takuuvuoden jälkeinen tur-
va on neljä vuotta ja traktorilla ajetaan 
tuhat tuntia vuodessa, huoltosopi-
mus maksaa koko viiden vuoden ajal-
ta käyttötuntia kohti 3,28 euroa ilman 
veroja. Sen päälle tulee tuo takuun 
kaltainen jatkoturva neljän vuoden 
ajalta. Se maksaa omavastuun lisäksi 
1,51 euroa käyttötuntia kohti.

Jos samalla traktorilla ajetaan 300 tuntia vuodessa, huollot mak-
savat 2,61 e/h ja lisäturva 2,55 e/h. Esimerkistä näkee, että sopimus 
jatkoturvasta on edullinen, kun traktorilla ajetaan paljon. Siten se on 
omiaan urakoitsijalle. Hankkija-Maatalous ei ole vielä myynyt kovinkaan 
montaa lisäturvasopimusta. Syy löytynee myyntimiehistä, jotka pelkää-
vät traktorikaupan yhteydessä ottaa asian puheeksi. Pelkona on, että 
kaiken tinkaamisen jälkeen ostaja haluaa vielä lisäturvankin samaan hin-
taan. On parempi, jos ostaja on asiassa aloitteellinen. Verotusmielessä 
huolto- ja korjauskustannukset on hyvä erottaa traktorikaupan hinnas-
ta: huoltokustannukset menevät kertapoistona, kun hankintakustannus 
menee poistojen kautta.

Traktorin jatkoturva poistaa asiakkaan ja liikkeen välillä syntyvät 
kiistat haavereista, jotka sattuvat hieman takuuajan umpeuduttua. Jos 
koneeseen tulee vika vuoden käytön jälkeen, asiakas vaatii sitä takuu-
seen. Jos huoltoyrittäjä ei tähän suostu, asiakas menee myyntipäällikön 
koppiin, hyppii tasajalkaa, puhuu kovalla äänellä ja lupaa olla ostamat-
ta liikkeestä koskaan mitään. Jatkoturva tekee nämä teatteriesitykset 
turhiksi.

Yhdistetyn huolto- ja jatkoturvasopimuksen idea kiteytyy sii-
hen, että huolletaan ajoissa ja korjataan vähemmän. Tämä oppi ei unoh-
du viiden vuoden jälkeenkään sopimusajan päättyessä. Jos ostajat ko-
kevat järjestelmän hyväksi, kilpailutilanne tuo sen muillekin merkeille. Ei 
järjestelmällä patenttia ole.

Kirjoittaja on ollut Koneviestin kolumnisti jo vuodesta 1985 lähtien.

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta:

Jatkoturva on 
edullinen, kun 
traktorilla 
ajetaan paljon.

Takuun jatko  
vähentää kiistoja 

Turvepula suosii 
tuontienergiaa
n Bioenergia ry:n tilaaman selvi-
tyksen mukaan turvetta on korvattu 
85-prosenttisesti tuontienergialla, 
vain 15 prosenttia on korvattu va-
rastossa olleen puun poltolla.

Jos turvetuotannon ongelmat jat-
kuvat ensi kesänä, lisääntyy kivihii-
len käyttö entisestään. Myös ener-
giapuun aseman heikentyminen 
lisää osaltaan tuontienergian käyt-
töä. Metsähakkeen sähköntuotan-
totukea alennettiin vuoden alussa, 
minkä jälkeen hakkeesta on tullut 
kallein polttoaine lauhdesähkön 
tuotannossa.

Turvepulan syitä ovat huonot 
tuotantoalueet sekä uusien lupien 
saannin pitkittyminen. Bioenergia 
ry:n mukaan kehitys uhkaa Suomes-
sa tuhansia työpaikkoja.

Laajalla laatujärjes-
telmällä eturintamaan
n Hautala Service Oy on toteutta-
nut alansa ensimmäisten joukossa 
laadunkehitysprojektin, jonka avul-
la on otettu käyttöön kansainväli-
siin standardeihin perustuva laatu-, 
ympäristö- ja työturvallisuusjärjes-
telmä. Järjestelmällä kehitetään ko-
ko toimitusketjun kustannustehok-
kuutta, laatua, turvallisuutta ja ym-

päristöystävällisyyttä. 
Ilmajokinen Hautala Service 

myy, huoltaa ja tuo maahan,  am-
mattikäyttöön suunnattuja ym-
päristönhoitolaitteita sekä mui-
ta ekologisia tuotteita. Yrityksel-
lä on oma myymälä Ilmajoella ja 
laaja jälleenmyyntiverkosto Suo-
messa.

ELY-keskuksen Tuomo Sirniö ojentaa todistuksen kehitystyöstä 
Hautala Servicen toimitusjohtaja Jarkko Hautalalle ja myyntipäällikkö 
Arto Hautalalle.

ã

Luomutiloilla uskotaan tulevaisuuteen
Luomutilat suhtautuvat tulevaan positiivisesti.  
Toimintaa halutaan tehostaa ja erikoistumista lisätä.

n Luomutilat aikovat panostaa uu-
sien teknologiavaihtoehtojen käyt-
töönottoon sekä entistä parem-
paan tuotteiden myynnin ja mark-
kinoinnin suunnitteluun. Tulokset 
käyvät ilmi ProAgria Keskusten 
Liiton tammikuussa teettämästä 
luomukyselystä, jossa luomutuo-
tantotilat arvioivat tuotannon ke-
hittämiseen ja luomutuotannon 

näkymiin liittyviä asioita. Kyselyyn 
vastasi 344 luomutilaa eri puolelta 
Suomea.

Kyselyyn vastanneista luomuti-
loista 45 prosenttia piti tilansa kan-
nattavuutta tällä hetkellä tyydyttä-
vänä, 31 prosenttia hyvänä ja 5 pro-
senttia erittäin hyvänä. Tiloista 44 
prosenttia arvioi tilansa kannatta-
vuuden säilyvän seuraavan kolmen 

vuoden aikana ennallaan ja noin 38 
prosenttia arvioi kannattavuuden 
paranevan nykyisestä. 

Kyselyn mukaan luomutuotan-
toon siirtymiseen eniten vaikutta-
nut tekijä oli juuri kannattavuus.  
Yli 40 prosenttia tiloista vastasi siir-
tyneensä tavanomaisesta tuotan-
nosta luomuun paremman kannat-
tavuuden vuoksi.

Kuva: Jussi Knaapi

Komposiittikontti 
tehostaa hakkeen 
kuljetusta
n Lappeenrannan teknillisen yli-
opiston tutkimuksessa havaittiin, 
että ontelokomposiitista rakenne-
tuilla kuljetuskonteilla säästetään  
jopa 10–30 prosenttia hakkeen kul-
jetuskustannuksissa metsästä ener-
gialaitoksille.

Säästöt kertyvät, jos perinteiset, 
raudasta valmistetut kuljetuskon-
tit ja kiinteät kuljetusratkaisut kor-
vataan kevyillä, komposiittiraken-
teisilla siirtokonteilla. Komposiit-
tikontteja voidaan siirtää helposti 
kuljetusmuodosta toiseen, esimer-
kiksi junasta kuorma-autoon. Tär-
kein kilpailuetu pohjoisissa olosuh-
teissa on se, että komposiittikontissa 
kuljetettava biomassa ei jäädy.

Metsähakkeen kotimaisen kulje-
tuksen tarve komposiittikonteilla 
arvioidaan olevan liikevaihdoltaan 
yli 20 miljoonaa euroa vuoteen 2020 
mennessä. McCONNEL on alan Rolls-Royce

Pienille ja suurille traktoreille 
puomi murskaimet ja lisälaitteet.

Helppokäyttöinen 
langaton kauko-
ohjaus.

Meiltä myös eri kokoiset 
vaakatasomurskaimet.

Oy Ekotjänst Lindgård Ab
Tuotepäällikkö Hannu Keskinen 

050-4103603 tai  
Boris 0500-567611


