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UUtisia Koonnut: Tero Ikäheimonen 
newsdesk@koneviesti.fi

n Caterpillar aikoo ottaa Tier 4 inte-
rim -päästötason täyttävistä koneis-
taan kaiken hyödyn irti. Yhtiö aikoo 
löytää koneille uuden kodin kehitty-
vistä maista, joissa päästömääräykset 
ovat länsimaita höllempiä. 

Caterpillarin mukaan  174–1 200 
-hevosvoimaiset (130–895 kW) 
moottorit eivät vaadi mitään muu-
toksia täyttääkseen päästövaatimuk- 

set löyhemmin säännöstellyissä 
maissa. Pikkumoottoreille tarjotaan 
kohdemaissa palvelua, jolla koneet  
saadaan paikallisten säännösten 
mukaisiksi. 

Caterpillarin kiinnostuksen käy-
tettyjen koneiden markkinoita koh-
taan ymmärtää, sillä maailmalla on 
myyty Tier 4 interim -tason Cat-ko-
neita vuodesta 2011 lähtien  82 000. 

Caterpillar kauppaa käytettyjä  
Tier 4 interim -koneita kehittyviin maihin

Muistutus lukijoille:

”Tämä numero ei 
tule enää niille viime 
vuoden tilaajille, jotka 
eivät ole  uudistaneet 
tilaustaan. Sen 
vuoksi kehoitamme 
kaikki ’kelkasta pois 
jääneitä’ mitä pi-
kimmin kytkemään 
 VIRRAN UUDELLEEN 
 PÄÄLLE!”

1/1954

vuotta
sitten60

n Maataloustraktoreiden kauppa käy 
Yhdysvalloissa hieman viime vuot-
ta vilkkaammin. Traktoreita myytiin 
lokakuun loppuun mennessä hieman 
alle 173 000 kappaletta, kun viime 
vuonna vastaavaan aikaan oltiin myy-
ty noin 157 000 traktoria. Kasvua oli 
10,1 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi laitevalmistajia 
edustavan AEM:n tilastoista. 

Suhteessa eniten kasvoi yli 100-he-
vosvoimaisten (74,6 kW) traktoreiden 
myynti. Kasvua oli vuoden takaiseen 
lähes 20 prosenttia.

Myös pienten, alle 40-hevosvoi-
maisten (29,8 kW) traktoreiden 
myynti kasvoi yli 10 prosentilla. Pik-
kutraktoreita myytii Yhdysvalloissa 
alkuvuodesta yhteensä 89 039 kappa-
letta. 

Markkinoilla riittää kuitenkin jän-

Kuva: Toimitus

USA:n traktorikauppa piristymässä  

nitettävää loppuvuodeksi. Vaikka 
traktoreiden yhteenlaskettu myyn-
ti pysytteli koko alkuvuoden vuotta 
2012 korkeammalla tasolla, lokakuun 

myynti oli viime vuotta heikompaa. 
Nähtäväksi jää, riittääkö alkuvuoden 
hyvä myynti hilaamaan koko vuoden 
tuloksen plussalle.  

n Agritek Oy ja belgialainen Joskin 
Group ovat sopineet Joskin-tuottei-
den Suomen maahantuonnin siirty-
misestä Agritekille.

Joskinilla on laaja valikoima maa-
talouden kuljetukseen ja materiaa-
linkäsittelyyn tarkoitettuja vaunuja. 
Mallisto koostuu liete-, kuivalanta- 
ja maansiirtovaunuista sekä muista 
perävaunuista maatalouteen ja ura-
kointiin. Lisäksi Joskin valmistaa 
nurmenhoitoäkeitä sekä eläinten-
kuljetus- ja siirtovaunuja.

Agritek Oy:n toimitusjohtaja To-
mi Niemi kertoo, että maahantuon-
tisopimus kattaa Joskinin koko vali-
koiman. Myynti on jo alkanut, mut-
ta myyntiverkoston koulutus ja esit-
telykoneiden hankinta ottaa oman 
aikansa.

”Täydessä iskussa olemme vuo-
denvaihteen paikkeilla”, Niemi 
 lupaa.

Joskinin myyntiverkosto muo-
dostetaan Agritekin jälleenmyyjistä. 
Myyntialueita tulee olemaan 8, joten 
kaikki Agritekin jälleenmyyjät eivät 

ole verkostossa mukana. Ratkai-
sua perustellaan myyjien ammatti-
taidon hankkimisen ja säilymisen 
pohjalta.

”Erikoiskoneet vaativat erikois-
osaamista.”

Myyjiltä vaaditaan ammattitaitoa 
erityisesti Joskinin lietevaunuvali-
koiman hallitsemisessa, sillä erilai-
sia vaihtoehtoja vaunun varustele-
miseen pumpuilla, multaimilla ja 
levittimillä löytyy kymmenittäin. 

Myyntipäällikkö Eemeli Linna 
uskoo, että Joskinilla on hyvät mah-
dollisuudet Suomen markkinoilla. 
Vanhaa vaunukantaa löytyy maa-
kunnista pari sataa kappaletta, jo-
ten merkki on viljelijöiden piirissä 
jo kohtalaisen tunnettu.

”Erityisesti lietteen levitykselle 
on Suomessa markkinoita. Lisäk-
si trendinä näyttää nyt olevan, että 
vaunujen koossa on tultu hieman 
alaspäin. Nykyisin kysytään eniten 
14–16 kuution vaunuja, ja tähän ko-
koluokkaan Joskinilla on hyvä tar-
jonta”, Linna sanoo.

Tero Ikäheimonen
Matti Turtiainen

Joskin-vaunujen  
maahantuonti Agritekille

Kuva: Matti Turtiainen

Kuva: Joskin

Agritek Oy:n myyntipäällikkö Eemeli Linna (vas.), toimitusjohtaja Tomi Niemi ja myyntijohtaja 
Antti Anttila esittelivät Joskinin kalustoa Agritechnica-messuilla.

Myyntiin tulee koko 
Joskinin valikoima. 

ã

Jussi Laukkanen 
toimittajaksi
Koneviestiin
n Jussi Laukkanen on aloittanut 
5.11. alkaen toimittajana Konevies-
tissä. Jussin heiniä lehdessä ovat eri-
tyisesti koneiden huolto ja korjaus. 

Hän on saanut käytännön tun-
tumaa aiheeseen työskennelty-
ään kymmenkunta vuotta pienen 
maanrakennusyrityksen kuljettaja-
na ja remonttimiehenä. Tässä työssä 
tutuksi ovat tulleet lukuisat koneet 
popparista paalukoneisiin. 

Puuhaa koneiden parissa riittää 
vieläkin, vaikka viime vuodet enin 
osa ajasta onkin mennyt lehtityössä.
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Kuva: Avant

Koneviestin palkinto-Avant 
luovutettiin voittajalle
n Koneviestin nettikampanjan pal-
kintona ollut Avant 218 -pienkuor-
mainen voittaja on arvottu. 13 500 
euron arvoisen monitoimikoneen 
voitti Eero Oikarinen Kontio-
mäeltä.

Arvontaan pystyi osallistumaan 
Iskelmä-radiokanavan ja Konevies-
tin nettisivujen linkkien kautta sekä 
Koneviestin osastolla KoneAgria-
näyttelyssä Jyväskylässä. 

Arvonta suoritettiin 31.10. ja ko-
ne on jo toimitettu Kontiomäelle 
onnelliselle voittajalle. 

Eläkepäiviä autonasentajan töistä 
viettelevä Oikarinen kertoo osallis-
tuneensa kilpailuun hetken mieli-
johteesta törmättyään siihen Kone-
viestin nettisivuilla. 

Lyhyesti

n Volvo Construction Equipmen-
tin toimitusjohtaja Patrick Olney 
siirtyy amerikkalaisen TRW Auto-
motiven operatiiviseksi johtajaksi. 

TRW toimittaa suurille autoval-
mistajille muun muassa jarru-, oh-
jaus- ja turvajärjestelmiä, jousituk-
sia, elektroniikka ja moottorinosia. 
Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2012 
noin 12 miljardia euroa. Työnteki-
jöitä jättiyhtiöllä on 65 000.

n Deere & Company on myynyt kei-
nokastelujärjestelmiä ja maisema-
tarvikkeita toimittaneen John Dee-
re Landscapes -liiketoimintayksikön 
yhdysvaltalaiselle sijoitusyhtiölle. 

Clayton, Dubilier & Rice -yhtiö 
maksoi Landscapes-yksiköstä 300 
miljoonaa dollaria. 

n Trafin teettämän tutkimuksen 
mukaan vuonna 2012 Suomen teil-
lä kuljetettiin 12 miljoonaa tonnia 
vaaralliseksi luokiteltavia aineita. 
Rautateillä kuljetettiin vaarallisia 
aineita 5,1 miljoonaa tonnia, alus-
kuljetuksina 39,7 miljoonaa tonnia 
ja ilmakuljetuksina 3 700 tonnia. 
Eniten kuljetettiin palavia nesteitä 
kuten polttoaineita. 

Kuljetusmäärät ovat kasvaneet 
rautatieliikennettä lukuun ottamat-
ta vuoden 2007 lukuihin verrattuna. 
Kasvu selittyy kuitenkin osittain pa-
rantuneilla tilastointimenetelmillä. 
Tiedot kerättiin yrityksille lähete-
tyllä Internet-kyselyllä. 

Tieliikenteessä vaarallisten ai-
neiden kuljetukset keskittyvät pää-
asiassa kemikaaleja valmistavien ja 
käsittelevien tehdaspaikkakuntien, 
satamien ja rajanylityspaikkojen 
välisille pääväylille. Rautatieliiken-
teestä suurin osa suuntautuu Venä-
jälle. Kotimaan sisäisten kuljetusten 
osuus on vain neljänneksen verran. 
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arkiston ja näköislehden 
lukuoikeus on kestotilaajan etu
ensimmäistä kertaa kirjautuessasi  
tarvitset tilausnumeron (löytyy lehden takakannesta nimesi yläpuolelta, etunollia 
ei huomioida) sekä postinumerosi, mikäli et ole aiemmin vaihtanut salasanaasi. 
Lisäksi tarvitset voimassaolevan sähköpostiosoitteen.

toimi näin:
1) Kirjautumisruutu arkistoon ja näköislehteen löytyy etusivun oikeasta 
ylälaidasta. Osoite on vanha tuttu: www.koneviesti.fi  

2) Kirjautumispainiketta klikkaamalla näytölle avautuu uusi ikkuna. 
 
3) Jos olet Maaseudun Tulevaisuuden ja/tai Aarteen tilaaja ja olet jo luonut  
tunnuksen niiden sähköisiin palveluihin, voit Koneviestin tilaajana kirjautua 
samalla tunnuksella myös Koneviestin näköislehteen ja arkistoon. Kirjoita silloin 
Tunnus- ja Salasana-kenttiin aiemmin tunnuksia luodessasi antamasi sähkö-
postiosoite ja salasana. 

4) Jos sinulla ei ole vielä tunnusta, kirjoita Tunnus-kenttään Koneviestin 
tilauksesi tilausnumero ja Salasana-kenttään postinumerosi. Lopuksi klikkaa 
Kirjaudu-painiketta. 

5) Näyttöön avautuu nyt tietojen täydennys- ja tarkistussivu, jossa määritellään 
lopullinen käyttäjätunnus ja salasana. Anna sivulla sähköpostiosoitteesi, joka 
toimii jatkossa käyttäjätunnuksena. Sen jälkeen määrittele itsellesi vähintään 
kuusi merkkiä pitkä salasana. Paina lopuksi Tallenna muutokset -painiketta.

6) Seuraavaksi saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen ilmoituksen, jossa on 
linkki tunnusten aktivointiin. Aktivoinnin jälkeen voit kirjautua sähköisiin palve-
luihin lukemaan Koneviestin näköislehteä ja arkistoa.

ongelmatilanteessa ota yhteyttä:  
tilaajapalvelu@viestilehdet.fi

www.koneviesti.fi

ilmo.indd   1 30.10.2013   14:13:38

UUtisia
Kuva: Usewood

Usewood laajentaa 
tuotantoa
Sopimusvalmistuksella pyritään vastaamaan 
kasvavaan kysyntään. Myös jälkimarkkinointiver-
kosto laajenee. 

n Pieniä metsäkoneita ja työlaittei-
ta valmistava Usewood Oy ryhtyy 
yhteistyöhön Mecania Automation 
Oy:n ja Valttori Oy:n kanssa. 

Mecania Automation valmistaa 
jatkossa Usewoodin pienmetsäko-
neet Jyväskylän yksikössään. Lisä-
laitevalmistus säilyy Usewoodin ti-
loissa Laukaassa.

”Ulkoistamalla uustuotannon 
pystymme paremmin skaalautu-
maan kysynnän mukaan”, sanoo toi-
mitusjohtaja Jussi-Pekka Usenius.

Tarvetta tuotannon laajentami-
seen saattaa pian olla, sillä Usewoo-
din vienti on alkanut vetää. Ensim-
mäiset kolme konetta on jo toimi-
tettu Ruotsiin, ja paikallinen diileri-
verkosto laajenee piakkoin kolman-
nella myyjällä. 

Usewoodin tuotannon valvon-

ta siirtyy Mecanian tiloihin, vaikka 
työntekijät jatkavatkin Usewoodin 
palkkalistoilla. 

Kuudella paikkakunnalla toimiva 
Valttori Oy puolestaan ryhtyy tarjoa- 
maan huolto- ja varaosapalveluita 
Usewoodin koneisiin.

Toiminta alkaa  Jyväskylästä, mut-
ta sitä laajennetaan ”resurssien puit-
teissa” Tampereelle, Pieksämäelle, 
Suolahdelle, Vantaalle, Varkauteen 
ja Viitasaarelle. 

Vuonna 2007 perustettu Use-
wood keskittyy tuotteissaan  taimi-
kon ja nuoren metsän hoitoon.  Ku-
luva vuosi on sujunut nuoressa per-
heyrityksessä Useniuksen mukaan 
hyvin. 

”Vuodesta tulee parempi kuin 
edellisestä. Esimerkiksi kaikki metsä-
yhtiöt ovat uusineet sopimuksensa.”

Ruotsiin uusi  
metsäalan näyttely 
n Elmia Wood- ja SkogsElmia-
näyttelyitä järjestävä Elmia sekä 
metsänomistajia edustava Mella-
skog ovat sopineet kolmen yhtei-
sen näyttelyn järjestämisestä Keski-
Ruotsissa.

Näyttelyiden nimeksi tulee Mel-
lanskogsElmia, joista ensimmäinen 
järjestetään 22.–23.8.2014.

Mellanskog edustaa 32 000:ta 

ruotsalaista metsänomistajaa. Se 
on järjestänyt vuodesta 2006 omaa 
Mellanskogsmässan-tapahtumaa, 
jonka kumppaniksi Elmia nyt tulee.

Tavoitteena on kasvattaa tapahtu-
masta samanlainen kohtaamispaik-
ka metsänomistajille, urakoitsijoille 
ja muille alan yrittäjille kuin Skogs- 
Elmia on Etelä-Ruotsissa, yhteistyö-
kumppanit sanovat.

Kuva: Kesla

Keslan huoltoverkko laajenee 
Etelä-Suomessa

n Kesla Oyj, Isera Oy Salossa, Kome 
Oy Nummelassa ja KM Huoltopal-
velut Oy Enonkoskella käynnistävät 
yhteistyön Kesla-autonostureiden 
ja -hakkureiden jälkimarkkinointi-
toimintojen kehittämiseksi. Vanha 
myyntiverkosto säilyy ennallaan.

Kome Oy valmistaa ja markki-
noi raskaan kaluston perävaunuja ja 
päällisrakenteita Pohjoismaiden se-
kä Venäjän markkinoille. KM Huol-
topalvelut Oy tekee huoltoja, korja-
uksia ja päällisrakenteita. Isera Oy:n 
alaa ovat puolestaan hydrauliikka-, 
pneumatiikka- ja sähkötyöt.

Isera Oy Salon toimipisteessä 
avajaisia vietetään 4.12. ja Kome Oy 
Nummelan toimipisteellä heti seu-
raavana päivänä 5.12.

”Etelä-Suomi on Keslalle tärkeä 
myyntialue. Nyt solmittavalla yh-
teistyösopimuksella parannamme 
merkittävästi jälkimarkkinointi-
palveluidemme saavutettavuutta 
alueella”, sanoo jälkimarkkinointi-
päällikkö Reijo Tuononen.

Jälkimarkkinointiverkosto laajenee 
kolmella uudella toimipisteellä.

Kuva: Tommi Hakala

Prosilvan koneet PowerForestin myyntiin
n Vaajakoskelainen PowerForest Oy 
on ottanut huomaansa Prosilva-ko-
neiden kotimaan myynnin. Ruove-
siläisen Lasse Karilaisen perustama 
Prosilva on myynyt koneitaan aina 
Chileä ja Japania myöten, mutta ko-
timaassa myynti on ennen tätä ollut 
omissa käsissä. 

Kun pitkän linjan metsäkone-
myyjä Pauli Palokangas jäi eläk-
keelle, päätettiin konemyynti siirtää 
yrityksen ulkopuoliselle toimijalle.  
Yhteistyökumppaniksi valikoitui 
PowerForest, joka henkilöityy vah-
vasti metsäkonemyynnin yleismies 
Atso Viitaseen. 

Prosilva-sopimuksen myötä yri-
tyksellä on ehkäpä kattavin vali-
koima eri segmenttien koneita. Sy-
kesyöttöiset Arbro-hakkuupäät ja 
JCB-kaivukoneista muokatut hak-
kuukoneet ovat nyt saaneet ura-
kointiluokan koneet rinnalleen.

Tommi Hakala

Lasse Karilainen (vas.) ja Atso 
Viitanen pohjoispohjanmaalai-
sella pehmeän maan savotalla.

ã

Lyhyesti

n Sisu-vaihtoautojen myynnistä ja 
markkinoinnista vastaavaksi vaih-
toautopäälliköksi on nimitetty mar-
raskuun alusta alkaen automyyjä 
Liisa Kaattari.

n Koneyrittäjien liiton puheen-
johtajana jatkaa Asko Piirainen. 
 Puheenjohtajakausi kestää kaksi 
vuotta. 

Piirainen on toiminut liiton pu-
heenjohtajana vuodesta 2008.

n Scanian Euro 6  V8 -moottorivali-
koima täydentyy 730-hevosvoimai-
sella versiolla. Vääntöä kone tuottaa 
3 500 Nm. 

Moottorissa on 16,4-litrainen sy-
linterilohko. Euro 6 -päästövaati-
mukset saavutetaan pakokaasujen 
takaisinkierrätyksen ja urearuisku-
tuksen yhteistyöllä.

Malli täydentää Scanian Euro 6 
V8 -valikoimaa, josta aikaisemmin 
on esitelty 520- ja 580-hevosvoimai-
set versiot.

www.quicke.nu
Tehtaan edustaja:  
JiiKoo markkinointi Oy 
 puh. (09) 555 170. 

Uusi Quicke 
8 -mallisto

Q38   Q48   Q58   Q68   Q78 
Lisää voimaa vaativaan urakointiin.

Power

l  Euro

l  Euro+Trima

l  Euro+Vila

l  Euro+Ålö 3

l  Iso volvo BM

Laaja, järeä varustelevyvalikoima 
myös urakoinnin tarpeisiin.

järeä.indd   1 15.4.2013   14:46:34
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Kumulatiivinen (tammi-lokakuu)l Lokakuu

kpl osuus, % muutos, kpl kpl

Valtra 932 42,4 -209 82

John Deere 370 16,8 12 78

new hollanD 276 12,6 -16 22

Massey-Ferguson 219 10,0 -106 12

Case Ih 124 5,6 -17 5

FenDt 87 4,0 -24 5

Deutz-Fahr 38 1,7 5 1

zetor 24 1,1 4 4

Muut MerkIt 128 5,8 9 29

Yhteensä 2198 100 % -342 238

alle 35 kw/1 800 kg 3069 58,3 934 312

Kaikki yhteensä 5267 100 % 592 550

Traktorien ensirekisteröinnit 
Suomessa, lokakuu 2013

Lähde: Trafi/DirektMedia 121 Oy/Strada+

n Biofire Oy ja Rautakesko Oy ovat 
sopineet maatilaluokan bioläm-
pölaitteiden myynnistä ja mark-
kinoinnista K-maatalous-ketjun 
myymälöissä. 

Biofire Oy on valmistanut Palo-
kärki-biolämpölaitteita yli 10 vuo-
den ajan. Laitteet valmistetaan To-

holammilla. Valikoimasta löytyy 
ratkaisu maatilan pienimmistä lait-
teista aina viljankuivauksen tehoik-
kaisiin järjestelmiin. 

Polttoaineena voidaan käyt-
tää haketta, puupohjaista energia-
mursketta, turvetta, viljaa ja pel-
lettiä.

Biofiren lämpölaitteet  
K-maatalouden myyntiin

Brasilia on maailman suurin bio- 
massojen teollinen energiakäyttäjä
Biomassaa polttoai-
neeksi  prosessoivien 
ja sitä energiantuo-
tannossa   käyttävien 
laitosten lukumää-
rää kartoitettiin ensim-
mäistä kertaa. 

n Maailman suurimmat biomassas-
ta tuotetun energian teolliset käyttä-
jät ovat Brasilia, Yhdysvallat ja Intia. 
Suomi on vertailussa sijalla 12.

Lukumääräisesti eniten biomas-
saa polttoaineiksi ja energiaksi ja-
lostavia suuria laitoksia on Yhdys-
valloissa, Brasiliassa, Isossa-Britan-
niassa ja Suomessa.

Tiedot selviävät Lappeenrannan 
teknillisen yliopiston tekemästä sel-
vityksestä, jossa kartoitettiin bio-
massaa eri tavoilla polttoaineiksi 
prosessoivia laitoksia sekä niitä lai-
toksia, jotka käyttävät biomassaa 
polttoaineena energiantuotannossa.

Biomassoista tuotetaan noin 10 
prosenttia maailman energiasta. 
Energiamäärältään se on noin 52 
eksajoulea, eli noin 35 kertaa Suo-
men vuosittaisen energiankulutuk-
sen verran.

Suurin osuus biomassojen maa-
ilmanlaajuisesta energiakäytöstä 
on puun ja lannan polttamista ruo-
anvalmistuksen tarpeisiin kehitys-
maissa. Teollisuusmaissa biomassaa 
hyödynnetään pääasiassa lämmityk-
sessä ja sähköntuotannossa.

Tutkimuksessa biomassalla tar-
koitettiin maatalouden kasvi- ja 
eläinperäisiä jätteitä ja sivutuotteita, 
metsäenergiaa ja metsäteollisuuden 
sivutuotteita sekä muuta teollisuus- 
ja yhdyskuntajätettä. 

PetajouleaPetajoulea teollisuusteollisuus

Suurimmat biomassasta tuotetun energian käyttäjät*

Brasilia

Yhdysvallat
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Nigeria

Kanada

Ruotsi

Indonesia

Ranska

Etelä-Afrikka

Suomi

Kenia

Sudan

Japani
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238

233

218

212

210

204
Lähde: IEA BioenergyLähde: IEA Bioenergy

* vuonna 2009

H
annoverissa pidetyt Agritechnica-messut keräsivät jälleen 
ennätysyleisön. Näyttelyssä kävi seitsemän päivän aika-
na 450 000 vierasta, joista suomalaisia oli 4 300. Kaksi 
vuotta aikaisemmin suomalaisia kävi messuilla 3 000. Täl-
lä vauhdilla ollaan seuraavalla kerralla jo siinä tilanteessa, 

että kymmenen prosenttia aktiiviviljelijöistämme vierailee Agritechnicas-
sa, jotka ovat juuri konekaupan potentiaalisinta asiakaskuntaa. Suoma-
laisten kauppiaiden kannattaa ottaa tämä huomioon.

Messut ovat paisuneet kerta toisensa jälkeen. Vuonna 1970 ehti 
kahdessa päivässä käymään hyvin kaikki hallit läpi. Jos nyt haluaa poi-
keta jokaisen näytteilleasettajan osastolla minuutin ajan, kuluu näyttelyn 
läpikäymiseen lähes 50 tuntia. Kävijöiden on syytä etukäteen selvittää, 
mitä maataloustekniikan aihealueita he haluavat tutkia. 

Suomalaisia näytteilleasettajia messuilla oli 29. Osalla ei ol-
lut aikomustakaan myydä koneita Saksan markkinoille. Yritykset ovat 
Agritechnicassa sen vuoksi, että ne tapaavat vanhoja vientiasiakkaita 
muista maista – ja kukaties saavat uusia kontakteja. Messuvieraista  
112 000 tuli muualta kuin Saksasta, joten kontakteja on mahdollista 
tehdä ympäri maailmaa. 

Agritechnica on maailman suurin maatalouskonealan messuta-
pahtuma. Messujen paisuminen tuo ongelmia messuvieraille. Reittiko-
neet ovat täynnä. Suoria lentoja ei Hannoveriin ole, vaan matkustajien 
on lennettävä Hampuriin, Berliiniin, 
Düsseldorfiin tai Bremeniin. Suo-
malaisten yhteisellä kävijämäärällä 
kuvittelisi olevan kannattavaa len-
tää erillisiä tilauslentoja suoraan 
Hannoveriin vaikka joka päivä. Ne 
ovat kuitenkin osoittautuneet oleel-
lisesti kalliimmiksi kuin reittilennot. 
Tilauslentoihin joudutaan irrotta-
maan koneet normaalista lento-oh-
jelmasta, ja sille lentoyhtiöt laskevat 
oman hintansa.

Isoille ryhmille on vaikea saa-
da hotellihuoneita Hannoverista, ja 
lähiseudulta hotellit nostavat mes-
sujen ajaksi hintojaan. Kahden vuoden päästä pidettäville seuraavil-
le messuille kannattaa hotelleja kysellä jo nyt. Vuotta ennen tapahtu-
maa parhaat on varattu. Viikon aikana messuilla käy yli 100 000 ul-
komaalaista. Lisäksi monet käyvät näyttelyssä useampana päivänä, ja  
3 000 näytteilleasettajaakin tarvitsee majoitustilaa.

Kävijätutkimuksen mukaan Agritechnica-messuilla käymiselle on 
kaksi syytä ylitse muiden: näyttelyvieraat haluavat nähdä, mihin suun-
taan ala on kehittymässä ja päästä keskustelemaan suoraan valmistaji-
en kanssa. Viimeksi mainitun perusteen ovat valmistajat ottaneet myös 
huomioon. Henkilökuntaa on paikalla runsaasti yritysten ylimmästä joh-
dosta alkaen.

Seuraavan kerran Agritechnica järjestetään 8.–14.11.2015. Kak-
si ensimmäistä messupäivää ovat muita hiljaisemmat, koska silloin si-
säänpääsymaksu on hieman kalliimpi. Se kannattaa kuitenkin uhrata. 
Olen vieraillut jokaisessa Agritechnicassa vuodesta 1970 lähtien. Ta-
pahtumasta alkaa tulla perinne, josta ei voi luopua.

Kirjoittaja on ollut Koneviestin kolumnisti jo vuodesta 1985 lähtien.

Konekentän laidalta:

Vieraat haluavat 
nähdä, mihin 
suuntaan ala 
on kehittymäs-
sä ja keskustel-
la  valmistajien 
kanssa.

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Agritechnicassa  
yli 4 000 suomalaista

Uutuuden luvataan soveltuvan myös kylmiin  
olosuhteisiin. Päästöinä auto tuottaa vesihöyryä.

n Japanilainen autovalmista-
ja Toyota esittelee 23.11.–1.12. pi-
dettävillä Tokion automessuilla 
vetyä polttoaineenaan käyttävän 
henkilöauton, jonka on määrä olla 
markkinoilla vuonna 2015. Auton 
hinnaksi ilmoitetaan 50 000 dolla- 
ria eli noin 37 000 euroa. 

Vetyauto perustuu polttoken-
noon, joka tuottaa tuottaa sähköä 
vedyn ja hapen välisen kemiallisen 
reaktion avulla. Sähköllä puolestaan 
pyöritetään moottoria. Päästöinä 
syntyy ainoastaan vettä, josta suurin 
osa poistuu höyrynä.

Toyotan mukaan auto on onnistut-
tu käynnistämään jopa 30 asteen pak-
kasessa, ja sille luvataan vähintään 500 
kilometrin toimintasädettä kolme mi-

nuuttia kestävällä tankkauksella.
Vetyautojen sarjatuotannon tiellä 

on pitkään ollut korkea hinta. Toyo-
ta kertoo leikanneensa auton valmis-
tuskustannuksia 90 prosentilla vii-
dessä vuodessa, vähentämällä muun 
muassa platinan käyttöä kennoissa. 

Tokiosta tavoitettu Toyota Auto 
Finlandin tiedotuspäällikkö Kalle 
Kalaja ei vielä uskaltanut luvata, et-
tä vetyautoja saadaan alkuvaiheessa 
Suomeen. 

”Paljon riippuu vedyn tankkaus-
pisteiden yleistymisestä.” 

Toyota ei ole ainoana autovalmis-
tajana liikkeellä vetyautojen suh-
teen. Ainakin General Motors, Hon-
da, Daimler ja Hyundai kehittävät 
omia vetyautojaan. 

Toyotalta vetyauto 
jo vuonna 2015

Kuva: Toyota

Oikaisu
n Koneviestin numerossa 16/2013 
kirjoitettiin sivulla 14 virheellisesti, 
että Valtran Direct 2.0  -vaihteiston 
koteloon ja hammaspyöriin tehdyt 
muutokset ovat valmistajan mu-
kaan heikentäneet kestävyyttä, kun 
ne tosiasiassa ovat parantaneet sitä. 
Toimitus pahoittelee virhettä. 

Lyhyesti

n Metson Massa, paperi ja voiman-
tuotanto -liiketoiminta, eli tuleva 
Valmet, toimittaa biomassaa hyö-
dyntävän voimalaitoksen sähkön ja 
lämmön tuotantoon Babina Gredan 
kaupunkiin Kroatiaan.  

Toimitus sisältää kattilalaitteet, 
turbiinin, rakennukset sekä asen-
nus- ja rakennustyöt. Voimalaitok-
sen sähköteho on 9,7 megawattia ja 
lämpöteho 10 megawattia.

Polttojärjestelmä perustuu ker-
rosleijukattiloihin, jotka soveltuvat 
erilaisille polttoaineille, kuten kui-
valle puupohjaiselle polttoaineelle, 
kostealle metsätähteelle, lietteelle 
ja jopa kiinteille kierrätyspolttoai-
neille.

n Yhdysvaltalaistutkijat ovat pai-
kallistaneet geenit, jotka vaikuttavat 
kasvien tuottaman öljyn määrään.  

Brookhaven National Laborato-
ryssa tehdyssä kokeissa kasveille on-
nistuttiin tuottamaan  merkittävästi 
öljypitoisempia lehtiä. Laboratorio-
ta rahoittaa Yhdysvaltain energia-
ministeriö.

Tutkijat toivovat löydöstä ole-
van apua entistä energiapitoisem-
pien rehukasvien ja tehokkaampien 
biopolttoainelähteiden kehittelyssä. 
(Bio Fuel Daily)
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<==  Farmikko malli 200-110
Katkaisu max. 200mm paino 110 kg

Farmikko X20 ==> 
paino n.120 kg
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