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Jatkuu seuraavalla sivulla  

Cereals 2013, Lincolnshire, Iso-Britannia

Kestävän viljelyn tiellä

ã Keskusteluissa olivat lujilla sekä kuulijat että esittäjät. Keskellä 
Neil Fuller ja aineena hyötymikrobien käyttö fungisidiruiskutusten jättä-
män aukon täyttämisessä. Uudesta menetelmästä haetaan apua mm. 
tähkäfusarioosin parempaan kontrolliin.

ã Velcourt on yksi Britannian isoimmista viljelyneuvonta- ja kehitys-
yhtiöistä. Tässä esitellään, miten uusi prosessiteollisuuteen räätälöity 
öljykasvilajike toimii. Huomaa myös neliömatriisin käyttö esitetaulus-
sa – lisätietoa saa yhdellä näpäytyksellä älykännykkään.

ã Lark Energyn aurinkopelto tuotannossa. Vuokrasopimus tehdään 
pitkäksi aikaa, yleensä 20 vuodeksi. Alue aidataan ja sinne rakenne-
taan valvontajärjestelmät sekä liittymä kantaverkkoon. Peltoa saa 
käyttää edelleen vaikkapa lampaiden laitumena.

Tässä kulminoituu Cereals-näyttelyn 
idea: miten innovoida tutkimuksen 
kautta käytäntöön uusin tieto? Kuvas-
sa NIAB:n koekenttä, jossa esitellään 
vanhojen lajikkeiden uusia mahdolli-
suuksia nykytekniikan keinoin.

ã Spaldingin Flat Lift TDR on uutuus vuoden takaa. Laite oli esi-
merkki kymmenistä kombimalleista, jotka kuohkeuttavat ja murusta-
vat valmiin kylvöalustan yhdellä vedolla. Tämäntyyppinen kalusto on 
korvaamassa kyntöä syysviljojen viljelyssä.

Toipuminen viime 
kauden olosuhteiden 
aiheuttamista ongel-
mista oli Cereals-näyt-
telyn pääteemoja. Mi-
ten elvyttää märän ja 
hankalan syksyn run-
telema maaperä?

   Jussi Knaapi

Cerealsin isoina teemoina olivat 
vaurioiden paikkailun lisäksi sa-
totasojen nostaminen, sadon laatu 
sekä tuotannon aiheuttaman hii-
lijalanjäljen alentaminen. Kestävä 
kehitys – sustainable agriculture 
– nousee esiin useissa yhteyksissä. 

Jotta kaikki ei olisi vain ylistys-
laulua uudelle kehitykselle, ovat 
brittiläiset harkitsemassa olkien 
polttokiellosta luopumista. Paine 
on kova, sillä laajasti omaksuttu mi-
nimimuokkaus- ja suorakylvö ovat 
pahentaneet etanaongelmaa. Myös 
rikkapuntarpään (blackgrass) le-
viäminen ja torjunta-aineresistens-
sin eteneminen huolestuttavat. Ol-
kien sisältämä hiili ja ravinteet oli-
sivat kovasti tarpeen maaperän 
pieneliöstölle, mutta kulottamisen 
tielle saatetaan hyvinkin taas palata.

Bioenergia kokonaisuudessaan 
oli näyttelyssä entistä vahvem-
min esillä. Tuuli- ja aurinkoener-
gian suoraan hyödyntämiseen sat-
sataan. Esimerkiksi sähköä tuot-
tavia ”aurinkopeltoja” näkyy Bri-
tanniassa siellä täällä. Tuotanto-
määrät ovat nousseet jo satoihin 
megawatteihin. Tuulivoimaa pys-
tytetään myös kovalla vauhdilla. 
Isojen turbiinien rinnalla näyttäi-

Näyttely oli jälleen isompi kuin ai-
kaisemmin, ja mukana olleet tahot 
olivat tosissaan. 

Kävijöitä oli kahden päivän ai-
kana 26 000. Tiivis rytmi on todet-
tu sopivaksi, koska erikoistapahtu-
maan tulevat vain ne, joita asia to-
della kiinnostaa. Reipas  25 euron si-
säänpääsy kuuluu asiaan. Rahalle sai 
vastinetta, sillä 64 hehtaarin näytte-
lyalue työnäytöksineen oli ladattu 
täyteen alan viimeisintä osaamista.

Osastoihin oli satsattu osin hen-
gästyttävällä intensiteetillä. Eloku-
vateatterikaliiperia olevat video-
taulut, loistavat posterit ja palve-
lualtis henkilökunta näyttivät, että 
tapahtumaan todella satsattiin. 

Koska isommat koneuutuudet 
tulevat markkinoille syksyllä, sat-
sattiin näyttelyssä muuhun mie-
lenkiintoiseen. Tutkimuslaitok-
set, kasvinjalostajat, kasvinvilje-
lyn tuotantopanosten tarjoajat ja 
erityisesti neuvontaorganisaatiot 
olivat näyttävästi esillä. Neuvon-
nassa oli mukana yleistä – osin jul-
kisesti rahoitettua – informaatio-
ta tarjoavia organisaatioita, kuten  
HGCA, ADAS, NIAB, Rothams-
stead ja John Innes Instituutti. Sa-
moilla osastoilla oli taustalla mu-
kana useita yliopistoja Skotlannis-
ta eteläiseen Englantiin saakka. 

Laitosten tuottama matariaali 
voisi toimia malliesimerkkinä suo-
malaisillekin tutkimuslaitoksille. 
Välillä ihastutti ja usein vihastut-
ti, miksei meillä kyetä samaan laa-
tuun. Kyse on tietenkin resursseis-
ta, joita saarivaltakunnassa näyttää 
riittävän. Tutkimuslaitosten ja or-
ganisaatioiden kriittinen massa on 
toki isompi, joten eron ymmärtää.

Tutkimustietoa käytäntöön
Linkkinä tutkimuksen, teollisuu-
den ja viljelijöiden välillä toimii 
iso joukko neuvontaorganisaati-
oita. Pääosa niistä soveltaa perin-
teistä agrokemian panosteollisuu-
den kaavaa, jossa epäorgaaniset 
suolalannoitteet ja torjunta-ai-
neet ovat kantavana elementteinä.  
Agrii, Velcourt ja itsenäisten vilje-
lykonsulttien yhdistys AICC oli-
vat hyvinä mutta eivät ainoina esi-
merkkeinä nykysuunnan viljely-
neuvontayrityksistä. 

Neuvontakonsepteihin liittyy 
olennaisena osana täsmäviljelyn 
tekniikka ja sitä hyödyntävät yrityk-
set. Esimerkkeinä jo aiemmin SO-
YL (KV 10/2009) tai Agrii-ryhmän 
osana operoiva SoilQuest. Täsmäl-
linen, sekä maaperän että kasvuston 
ominaisuuksien seuranta tukee ag-
ronomista päätöksentekoa ja alkaa 
olla eri muodoissaan osa nykytyylin 
viljely-managementtia.

Kun etenkin syysviljojen lannoi-
tus jaetaan usein kahteen tai kol-
meen annokseen, voidaan räätä-
löidyistä lannoitusohjelmista saa-

da selvää hyötyä lisäsadon ja lan-
noitelaskun säästön muodossa. 

Satelliittikuvauspohjaisen kar-
toituksen hyvänä vaihtoehto-
na ovat edelleenkin NIR-tekniik-
kaa hyödyntävät on-line-mene-
telmät, jotka on moneen kertaan 
KV:ssäkin esitelty – tutuimpana 
Yaran N-sensor. 

Suomi-viljelijöille realisti sem paa 
mittakaavaa edustaa Trimblen kädes-
sä pidettävä Greenseeker-lehtivihreä- 
indeksi-mittari, joka pohjautuu sa-
maan lähi infrapunaista heijastus-
ta (NIR) mittaavaan sensoriin. Laite 
on alun perin pohjoisamerikkalaisen 
Ntechin kehittämä. Laite asennettiin 
alun perin ruiskun puomiin tai kes-
kipakolevittimen ohjauksessa erilli-
seen etupuomiin. Sensoreita oli rin-
nan useampia. 

Käsikäyttöinen mittari antaa 
tuntumaa ja tuloksia, mutta toi-
mintaa ei ole automatisoitu on-li-
ne-tyyppiseksi. Led-valot mahdol-
listavat mittaukset erilaisissa valais-
tusolosuhteissa, myös hämärässä.

Ca-viljely etenee
Toisena, hiljalleen vahvistuvana 
linjana ovat biologian prosesseja 
mukaan tuovat neuvontayritykset, 
joista Cerealsissa mukana olivat jäl-
leen muun muassa Glenside, Agri-
cure ja Soil Fertility Servicies. Kai-
killa on linjana yhdistää kestävän 
kehityksen mukaisia menetelmiä 
konventionaaliseen tuotantoon.

Kaikki lähtee maasta. Jos ko-
van ”agro-kemian” tyylinä on ol-
lut liukoisten ravinteiden annos-
telu ”suoraan suoneen” ja yksit-
täisten rikkaruoho-, tuhoeläin- ja 
tautiongelmien ratkaisu täsmä-
asein, on uudessa biotuotannos-
sa tyyli aivan erilainen. Perustana 
ovat maaperän luontaiset proses-
sit, niiden elvyttäminen ja tasapai-
non hakeminen biologian ja ihmi-
sen tuoman panostuksen kesken. 

Se, että olemme kategorisoineet 
erilaiset tuotantotavat eri nimik-
keillä, kuten eko, luomu, orgaani-
nen, Ca, kestävä, biologinen tai 
biodynaaminen, on laajemmas-
sa tarkastelussa vain pintahälinää. 
Pohjalla on kaikissa tuotantota-
voissa maaperän hyvä hoito, ter-
veet kasvustot, terveet tuotanto-
eläimet ja lopulta terveellinen ra-
vinto ihmisille. Ja kun tarkasteluun 
liitetään tuotannon ympäristövai-
kutusten minimointi, ollaan jo pit-
källä kestävän tuotantotavan tiellä. 

Ylläolevia teemoja sivuttiin jat-
kuvasti Cerealsinkin osastoilla ja 
keskusteluissa. Iso haaste onkin, 
miten valtavirtatuotantoa tullaan 
muuttamaan kohti kestävän kehi-
tyksen suuntaviivoja. Muutos on 
jo alkanut ja vahvistuu koko ajan. 
Cereals oli kokonaisuutena tästä 
jälleen hyvä esimerkki. 

si olevan tilaa myös tilakoon voi-
maloille.

Työnäytökset ja koeruudut  
näyttelyn suola
Kymmenen hehtaarin työnäytös-
alue ja erittäin laajat koeruudut oli-
vat jälleen Cerealsin tunnusmerk-
kejä. Kasvinsuojeluruiskutuksen 
tekniikka oli esillä omana osio-

naan. Kaksipäiväinen näyttely oli 
jälleen todellinen opintoretki kas-
vinviljelyn eri vaiheisiin.

Iso-Britannian markkinat ovat 
Euroopan laajimmat, ja samalla 
maa toimii sillanpääasemana esi-
merkiksi amerikkalaiselle ja aust-
ralialaiselle tekniikalle.

Yhdelläkään isolla valmistajal-
la ei ole varaa olla pois Cerealsista. 

ã Isojakin koneita pitää näyttelyssä olla, mutta yleisön mielenkiin-
non saa vain aktiivisella otteella. Koeruuduilla olikin ahtaampaa 
kuin perinteisillä koneosastoilla.

Lincolnshire

ISO-BRITANNIA
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Britannian suurimpiin maatalo-
us- ja ympäristöalan neuvonta-
järjestöihin kuuluva ADAS lan-
seerasi Cerealsin aikoihin viljeli-
jöille kilpailun, jonka tavoitteena 
on kääntää paikallaan seisova sa-
tokäyrä jälleen nousuun. YEN on 
paitsi kilpailu, myös neuvontapal-
velu viljelijöille. Mukaan on linki-
tetty myös tutkimus sekä agroke-
mian toimijat.

Uusista lajikkeista ja uusim-
mista kovan teknologian keinois-
ta huolimatta brittien satotaso 
polkee paikoillaan. Teoreettisesti 
tarkastellen syysvehnän satopo-
tentiaali on Brittien saarilla noin 
18 tonnia hehtaarilta. Syysöljy-
kasveilla satopotentiaali on noin 
9 tonnia. 

Laskelmat perustuvat oletta-
mukseen, että syyskylvöiset kas-
vit hyödyntävät noin 60 prosenttia 
auringon vuotuissäteilystä. Syvän 
juuriston oletetaan saavan vettä ai-
na 1,5 metrin syvyydeltä maapro-
fiilista. Kertyneestä kuiva-aineesta 
saataisiin 60 prosenttia siirretyksi 
jyviin.

Maailmanennätyksen eväät
Uusi-Seelanti sopii erityisen hyvin 
ennätyksen tavoitteluun, koska sen 
sijainti päiväntasaajan eteläpuolel-
la vastaa eteläistä Ranskaa. Aurin-
gon tulosäteily on riittävä, luokkaa 
1 200 W/m2, (vrt. Suomen maks.  
1 000 W/m2). Lisäksi sadesumma 
on riittävä, eikä kasvukausi pääty 
oikeastaan lainkaan.

Britanniassa ennätys on myös 
kovaa luokkaa,14,3 tonnia heh-
taarilta. Suhteessa ennätys on ko-
vempi kun Uudessa-Seelannissa. 
Tutkijat ovat laskeneet, että Britan-
nian ennätys on 69 prosenttia alu-
een teoreettisesta satomaksimista, 
(20,7 tn/ha). Vastaavasti Uudessa-
Seelannissa saavutettu ennätys on 
”vain” noin 60 prosenttia alueen 
satomaksimista. Molemmissa ta-
pauksissa kasvina oli syysvehnä.

Panostusta kaksin käsin
Tulokset saavutetaan kovin panok-
sin. Saatujen tietojen mukaan Mike 
Solari käytti ennätyssadolleen 450 
kiloa typpeä. Esikasvina oli typpeä 
sitova papu. Viljelykierto oli koko-
naisuudessaan yhdeksänvuotinen 

Yhä korkeampien 
 satohuippujen tavoit-
telu jatkuu. Syysveh-
nän maailmanennätys, 
15,63 tonnia hehtaaril-
ta, on vuodelta 2010 ja 
uusiseelantilaisen Mike 
Solarin nimissä. Bri-
teillä on kova halu ot-
taa ennätys haltuunsa. 
Useampikin projekti 
oli esillä Cerealsissa.

   Jussi Knaapi

Rima nousee koko ajan

Huippusatoja 
tavoittelemassa

ã Satotasojen nousu on pysäh-
tynyt Britanniassa. Vehnän huip-
pusadot liikkuvat 11–12 tonnis-
sa, kun satopotentiaali olisi jopa 
18 tn/ha. Tarkkaavainen lukija 
huomaa, että kuvan vehnä kärsii 
jo K-pulasta, kun kasvi siirtää 
kalia lehdistä tähkän täyttämi-
seen.

ã Kaikki lähtee laadukkaasta prosessin hallinnasta. Brittien viljely-
ohjeistus hakee vertaistaan. Kunnon käsikirjoja ei voita mikään. Osa 
näistäkin oppaista kulkee muovipinnoitettuina mukana pellolla.

ã Cerealsin viljelyruutujen havainnollisuus oli ensiluokkaista. Tästä 
syysohraruudusta tehdyn kasvuennusteen mukaan satoarvio oli noin 
12 tn/ha.

sisältäen nurmea, kevätohraa, syys-
viljoja ja öljykasveja. Maalaji oli lä-
hinnä hikevää hienohietaa. Loh-
kon kyntöantura oli kuohkeutettu 
jankkuroiden. 

Yleisesti ottaen kova sato vaatii 
pitkän kasvuajan: aurinkoa, paljon 
kosteutta ja riittävästi aikaa jyvän 
täyttymiseen. Uuden-Seelannin 
merellinen ilmasto sopii täydelli-
sesti suurten satojen tavoitteluun. 
Koska kasvukausi on lähes ympä-
rivuotinen, syyskylvöt onnistuvat 
aina. Kesät ovat kuitenkin suhteel-
lisen viileitä. Liika lämpö etenkin 
öisin syö vain satopotentiaalia ja li-
sää haihduntaa.

Sopivaksi kasvutiheydeksi on 
vakiintunut muuallakin noin 600 
tähkää neliölle. Syyskylvöillä tämä 
tarkoittaa käytännössä 250–300 
itävää jyvää neliölle. Liian tiheät 
kasvustot (tähkiä noin 1 000 kpl 
neliölle) hukkaavat vettä, heiken-
tävät yhteyttämisen tehokkuutta ja 
lisäävät lehtitautien painetta. Mer-
kittävä osa satopotentiaalia tulee 
suuresta jyväkoosta – tjp on lähes 
55 grammaa.

Laatua vai määrää?
Ettemme täysin sokaistuisi kilo-
jen tavoittelussa, on muistettava 
myös laatukysymykset. Ennätysla-

jike Einstein on luokka 2:n leipä-
vehnä, jonka valkuaispitoisuus on 
nipin napin 12 prosenttia. Muut 
laatuominaisuudet on keskitasoa. 
Valkuaispitoisuus määritellään il-
man ”todellista” laatukriteeriä, ty-
pellisistä yhdisteistä johtaen. Ami-
nohappokoostumus ei ole briteil-
läkään määritysperusteena, puhu-
mattakaan ravintosisällöstä.

Laadukkaammat luokka 1:n la-
jikkeet ovat hieman vähäsatoisim-
pia. Luokka 3:n ja 4:n rehuvehnä-
lajikkeet olisivat periaatteessa vie-
läkin satoisimpia. Kokonaisuutena 
satoerot eri lajikkeiden ja ryhmien 
välillä ovat suhteellisen pienet. Ai-

van oma lukunsa ovat myllärien-
kin tarvitsemat kevätkylvöiset Du-
rum-vehnät, joiden hintakin on 
tuplat perinteisiin lajikkeisiin ver-
rattuna.

Kaikki kilpailut tuppaavat mak-
simoimaan myös kulut. Viljojen 
satokisassa yhtälö on vähintäänkin 
moniselitteinen ja riippuvainen 
myös markkinahinnoista sekä mo-
nista arvostustekijöistä. 

Yksi asia on varma. Jos ilmake-
hän hiilidioksidipitoisuus jatkaa 
nousuaan, arvioidaan satojen nou-
sevan tämän ansiosta noin kol-
manneksella tulevien vuosikym-
menten aikana.  

KUN HUVI JA HYÖTY KOHTAAVAT

MECHRON
2210
Maastoajoneuvo
3 syl. Diesel 
22 hv
4-veto
portaaton 0-40 km/h
726 kg kantavuus 
rekisteröitävissä traktoriksi
Hinta alk.15 870€ sis. alv

EX50
HST
4 syl. Diesel
50 hv
4-veto
hydrostaatti
tehdasasennettu hytti
ilmastoinnilla ja 
lämmityksellä
Hinta alk. 29 880€ sis. alv

Jälleenmyyjät: 

Lakkapää Oy -
Tornio 040 5516 273 - Ylitornio 050 3890 820 
Rovaniemi 040 8219 424 - Oulu 040 751 1092
Koneliike Olenius Oy - Helsinki 020 793 1130
Virkblad Oy - Lohja 041 464 2400
Amados Oy - Mikkeli 0400 654 205

Maahantuonti, myynti ja markkinointi
Oy Hako Ground & Garden Ab

Sienitie 50
00760 Helsinki

09 87 007 33
www.hako.fi
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Palanen 
kadonnutta 
maailmaa
Pytchleyn varaosamyynnistä 
vastaavan Alan Birchallin ole-
muksesta huokui jotain samaa, 
mitä TV:n suorikkisarja Down-
town Abbey niin mainiosti ku-
vaa. Alan on kuin sarjan hovi-
mestari: täsmällinen, korrekti ja 
palvelualtis. Vanhan ajan am-
mattiylpeyttä vaalivalle Alanille 
homman hoitaminen on kun-
niakysymys. Kartanonisännän 
(John Deere) antamat tehtävät 
täytetään viimeisen päälle. 

Voin hyvin kuvitella tilanteen, 
kun Alan viikonloppuna hälyttää 
nuoremman huoltomiehen mat-
kaan asiakkaan konetta korjaa-
maan. Yes, sir – silloin men-
nään.

Jussi Knaapi

KOMMENTTI

Pieni toimipiste keskellä maaseutua 
ja asiakkaita. Toimivaa läheisyysperi-
aatetta käytännössä.

ã Varaosavastaava Alan Birchall 
työmaallaan. Netti avaa tieto-
kannat reaaliajassa. Puuttuvat 
osat saadaan tukikohtaan nope-
asti. Kunniakirja seinällä kertoo 
ensiluokkaisesta toiminnasta. 
Organisaatio hoitaa osia myös 
muihin traktorimerkkeihin Vapor-
matic-brändin tuotteista.

ã ã

Huolto-osasto ei pröystäile uusilla tiloilla, mutta homma toimii 
kellon ympäri. Joku huoltoautoista saadaan aina liikkeelle myös vii-
konloppuisin. Huomaa kätevä huoltonosturin malli. Taustalla näkyy 
normaalin konekaupan vaihtokonerivistöä.

ã Myynnissä on myös kattava valikoima peltotyökoneita. Kuvassa 
syysöljykasvien trendikoneeksi noussut kuohkeuttimen ja piensie-
menkylvimen yhdistelmä Sumolta.

Yritys: Sharmans Agricultural Ltd.

Palvelua ympäri 
vuorokauden
Brittiläinen JD-jälleen-
myyjä Sharmans luot-
taa sekoitukseen perin-
teitä ja uusia tuulia. Mi-
kä on pienen yrityksen 
salaisuus, kun suuntaus 
alalla on kohti isompia 
toimipisteitä?

   Jussi Knaapi

”Kilpailu on jatkuvasti koventu-
nut. Vanhojen asiakkaiden pitämi-
nen merkkiuskollisina on jopa tär-
keämpää kuin uusien asiakkuuksi-
en haaliminen”, sanoo Sharmansin 
Pytchleyn toimipisteen varaosa-
vastaava Alan Birchall.

Sharmansilla on viisi toimipis-
tettä Peterborougin ympäristös-
sä, noin sata kilometriä Lontoos-
ta pohjoiseen. Alue on hyvin pel-
tovaltaista.

Hyvä ja joustava palvelu on 
kriittisen tärkeää, koska valta-
merkkien tekniikassa ja ominai-
suuksissa ei suoraan sanottuna ole 
isojakaan eroja. Pieni toimipiste 
on asiakkaita lähellä.

”Tunnen käytännöllisesti kat-
soen jokaisen ovesta tulijan etuni-
meltä”, Birchall sanoo. 

Varastot ja osaaminen tasataan
Sharmans edustaa Jontikoiden 
ohella työkoneita, kuten Horsch, 
Simba Great Plains, Sumo, Kverne-
land, Opico ja Dal-Bo. Pytchleys-
sä työskentelee kuusi asentajaa,  
päällikkö Geoff Burgess ja vara-
osavastaava Alan Birchall. Talous-
hallinta on keskitetty pääkontto-
rille Granthamiin, Nottinghamin 
kylkeen.

Kaikkiaan Sharmansin viisi toi-
mipistettä työllistävät 23 huolto-
miestä sekä työnjohdon. Suureh-
ko vahvuus selittyy osin brändi-
en suurella lukumäärällä, mutta 
myös huoltotoiminnan varmuus 
ja ajantasaisuus on kilpailuvaltti, 

tä varaosapoolia jaetaan päivittäin 
tarpeen mukaan. 

”Jos aamulla ilmenee tarvetta 
toisesta toimipisteestä löytyvälle 
osalle, saan osan tänne kello kym-
meneen mennessä,” Alan kertoo. 

Vauhdilla toimii myös JD:n iso 
organisaatio. Kun tilaus saadaan 
sisään klo 18.30 aikaan illansuus-
sa, ehtii osa toimipisteeseen seu-
raavaksi aamuksi. On samanteke-
vää, tuleeko osa Englannin pääva-
rastosta vai Saksasta, aikataulu on 
sama. Englannin varasto kattaa 
yli 90 prosenttia valikoimasta, jo-
ten suoraa tehdastoimitusta ei ai-
na tarvita.

Viikonloppuun osuva konerik-
ko ei ole ongelma, sillä JD:n orga-
nisaatio toimii 24/7-periaatteella. 
Muiden osien kanssa viikonlop-
pu on edelleen jonkinasteinen on-
gelma. Normaalina viikonloppu-
na Alan jättää puhelinnumeron 
oveen.Puhelimeen vastataan aina.

Sesonkiaikana Alan työskentelee 
myös sunnuntaisin, kuten asiak-
kaatkin. Kunniakirja palvelutiskin 
seinällä kertoo, että palvelun taso 
on huomattu muuallakin.

Koulutus on siirtynyt netin päälle
Koneiden tekniikka muuttuu koko 
ajan monimutkaisemmaksi. Ilman 
modernia diagnostiikkaa ei voida 
enää toimia, ja siksi koulutuksen 
laatuun satsataan. John Deere on 
tästä hyvä esimerkki. Firmassa on 
otettu käyttöön monimuotokurs-
situs, jonka painopiste on siirtynyt 
voimalla verkkoon.

JDU eli JD-yliopisto nimen alle 
jäsentynyt toiminta kattaa laajas-
ti ottaen koko tuotekentän teknii-
kasta uutuuksiin ja huoltoon. Li-
säksi huoltoyrittäjillä on käytös-
sään Service Adviser -diagnostiik-
katyökalu, eli pc-pohjainen trakto-
rijärjestelmän monitorointi. Myös 

mittaus- ja korjausmanuaalit löy-
tyvät sähköisessä muodossa. 

Samat systeemit ovat tulleet 
käyttöön Suomessakin, mutta kie-
limuuri rajoittaa osaltaan esimer-
kiksi live-koulutustapahtumiin 
osallistumista.

Sharmansilla systeemi on otet-
tu tyytyväisyydellä vastaan. Näin 
joustavia koulutuspäiviä on saa-
tu lisää, eikä aikaa kulu matkoi-
hin ja kurssipäiviin. Oman netti-
yhteyden kautta koulunkäynti on 
vaivatonta. Vuorovaikutteisuu-
den avulla kysymyksiin saadaan 
nopeat vastaukset. Toki perintei-
siäkin koulutuspäiviä järjestetään 
vielä. 

joka on pidettävä korkealla tasolla. 
Riittävän isossa joukossa on myös 
mahdollista erikoistua, ja useim-
mat työt valmistuvat nopeimmin, 
kun tekemässä on kaksi asentajaa.

Samassa veneessä ollaan kilpaili-
joidenkin kohdalla. Vaikka koneet 
ovat yksikkömääriltään harventu-
neet, on niiden tekniikka moni-
mutkaistunut, ja vikojakin tulee.

Logistiikka toimii   
24/7-periaatteella
Varaosien on liikuttava vauhdil-
la, koska kattavia omia varastoja ei 
toimipisteillä voi enää olla. Yhteis-


