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Sisun uutuudet esillä  
loppukesän näyttelyissä
n Power Truck Show’ssa  8.–9.8. 
Härmässä on Sisu Auton osastolla 
näytillä ensimmäinen asiakasva-
rusteltu, tehdasvalmis uuden su-
kupolven Sisu Timber 8x4 -puu-
tavara-auto. Mukana on myös Sisu 
Polar Rock 10x4 -maansiirtoauto 
Pajakulman Jorpe-tuottein pääli-
rakennettuna.

FinnMetko 2014 näyttelyssä 
Jämssä on  28.–30.8. ensiesittelyssä 
uuden sukupolven Sisu Polar mal-
listo: esimerkkeinä Sisu Carrier 8x2 
-koneenkuljetusauto sekä 16 lit-
ran 625 hv moottorilla varustettu 
tehdasvarusteltu Sisu Timber 8x4 
puutavara-auto.

”Sisu Polar -mallisto on nyt päi-

vitetty vastaamaan suomalaisen 
autoilijan tarpeita. Tuloksena on 
yksi nykyaikaisimmista kuorma-
autoista, jossa ohjaamon, voima-
linjan ja alustan kokonaisuus on 
suunniteltu tarkasti asiakkaan ajo-
tehtävän vaatimuksiin”, sanoo Sisu 
Auton myynti- ja markkinointijoh-
taja Jani Koskinen. 

Lyhyesti

n Suomen CA-viljelyn yhdistys on  
julkaissut uudet nettisivut, joista 
löytyy tietoa suorakylvömenetel-
mästä, sen käytöstä ja ajankohtai-
sista tapahtumista. CA-viljely (Con-
servation Agriculture) on kyntä-
mättä viljelyä, joka on suorakylvöä 
muokkaamattomaan tai kevytmuo-
kattuun maahan. Yhdistys on jo yli 
kymmenen vuotta kerännyt tietoa 
suorakylvöstä kotimaasta ja maa-
ilmalta. Suorakylvöstä on olemas-
sa paljon tietoa, mutta sitä on vai-
kea löytää, koska tietoa on erillään 
monessa paikassa. Suorakylvötietoa 
löytyy osoitteessa: www.suorakylvo.fi

n Muovikatteen käyttö vihannes-
tuotannossa on ekologisesti kestä-
mätöntä, ja sen poistaminen pellos-
ta kasvukauden jälkeen työlästä ja 
kallista. Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus MTT:n ja Stora En-
son yhdessä kehittämä paperipohjai-
nen biohajoava kate tarjoaa markki-
noille vaihtoehdon muoville. 

Katteen kehitystyö ja sen tuomi-
nen käytännön viljelyksille on yksi 
ensimmäisistä Suomen biotalous-
strategian tavoitteiden mukaisista 
konkreettisista askelista kohti yh-
teiskuntaa, joka perustuu biotalou-
teen. Taustalla on MTT:n monivuo-
tinen tutkimus- ja yritysyhteistyö 
pyrolyysituotteiden käytöstä.

n Elintarviketurvallisuusvirasto 
Eviran tekemien tutkimusten mu-
kaan Suomessa markkinoitavia lan-
noitevalmisteita voidaan käyttää 
turvallisesti niin maataloudessa kuin 
elintarvikkeiden tuotannossakin. 
Lannoitevalmisteisiin kuuluvat lan-
noitteiden lisäksi myös esimerkiksi 
kalkitusaineet, kompostit, turpeet ja 
kasvualustat. Valvonnan painopis-
teinä vuonna 2013 olivat elintarvike-
tuotannossa käytettävät lannoitteet.

Kännykän avulla optimit rengaspaineet
n  Trelleborg on laajentanut maa-
talousrenkaisiin liittyvää digitaalista 
palvelutarjontaansa entisestään jul-
kaisemalla TLC – Trelleborg Load 
Calculator -sovelluksen iOS- ja An-
droid-puhelimille. Sovellus on nyt 
saatavilla kaikille mobiililaitteille ja 
käyttöjärjestelmille 13 kielellä, joihin 
sisältyy myös kiina. 

Trelleborg on ensimmäinen glo-

baali maataloustoimija, joka tuo kii-
nankielisen ammattisovelluksen Kii-
nan markkinoille.

Sovellus auttaa käyttäjiä laske-
maan maatalouskoneiden optimaa-
lisen rengaspaineen eri käyttötarkoi-
tuksiin. Load Calculatorilla voi laskea 
traktorin akselikuormat tarkasti ja 
määritellä kuhunkin tehtävään ihan-
teellisen rengaspaineen.

n Ensimmäistä kertaa järjestetty 
Pohjanmaan Peltopäivä -tapahtuma 
kokosi viljelijät, kaupan, alan tutki-
muksen ja neuvonnan koeruutujen 
äärelle. Ammattilaiskävijöille suun-
nattu näyttely kiinnosti viljelijöitä. 
Kaiken kaikkiaan kävijöitä oli yksi-
päiväisessä tapahtumassa 1 500. Vie-
railijoita oli kattavasti koko Suomesta.

Näyttelypäällikkö Henri Honka-
la iloitsi runsaasta viljelijöiden osal-
listumisesta. Kävijätavoite oli 1 000 
kävijää.

”Niin kävijät kuin näytteilleaset-
tajatkin antoivat hyvää palautetta 
tapahtumasta. Sen innoittamana us-
kon Pohjanmaan Peltopäivän saavan 
jatkoa kahden vuoden kuluttua. Ensi 

kesänä on jälleen Peltopäivä Inkoon 
Västankvarnissa.”

Näytteilleasettajia tapahtumassa oli 
39. Viljaruutuja näyttelykentällä oli 
140 ja perunaruutuja 50. Paikan pääl-
lä pystyi näkemään esittelyruutujen 
kautta eri lajikkeita sekä lannoitteiden 
ja kasvinsuojeluaineiden vaikutuksia. 
Tällöin vertailu oli helppoa.

Peltopäivä kokosi ammattilaiset

Vetovoimat koetuksella Alahärmässä
Truck Pulling Show jatkaa tänä vuonna kutsukilpailuna.

n Tapahtuma järjestetään lauantai-
na 9.8. Alahärmän jokirantapellolla 
osana Power Truck Show’ta. Kisas-
sa on mukana ainakin neljä jopa yli 
2 000 hevosvoiman kuorma-autoa. 
Autoilla vedetään lavettia kaksi ve-
tokertaa.

Truck Pulling Show’ssa ovat mu-
kana Suomen Mestarit Pekka Her-
levi ja Sauli Kivimäki sekä muita 

huippunimiä. Power Truck Show’n 
Amerikan-vieras, tosi-tv-tähti ja 
kuorma-autonkuljettaja Lisa Kel-
ly haastaa vuoden 2011 Suomen 
Mestarin Sauli Kivimäen. Kelly ajaa 
Pekka Herlevin 2 500-hevosvoi-
maisella Volvo Titanilla kisaten 
Kivimäen Scaniaa vastaan.

Muiden kilpailijoiden 
nimet julkistetaan Power 

Truck Show’n nettisivuilla lähem-
pänä tapahtumaa.

www.powertruckshow.fi

vuotta
sitten60

Dieselmoottori  
yleistymässä  
henkilöautoihin

”Dieselmoottori 
on tulevaisuuden 
voimanlähde au-
toalalla väittää teknil-
linen asiantuntemus 
nykyään yhä useam-
min. Ei ainoastaan 
suuria kuorma-autoja 
sekä muita raskaita 
kuljetusvälineitä ja 
työkoneita varusteta 
dieselmoottoreilla, 
vaan se aika näyttää 
olevan edessä, jolloin 
dieselmoottoreita yhä 
kasvavassa mittakaa-
vassa asennetaan 
henkilöautoihinkin.” 

12/1954

Nimetön 1   1 4.8.2014   11:09:40

Arkistosta
 Koneviestin  numerossa 
13/2004 vertailtiin pieni
kokoisia kaivinkoneita 
(3,5 tn).

Löydät artikkelin Koneviestin 
sähköisestä arkistosta osoit
teesta: www.koneviesti.fi 
 
(Arkisto 2004-13 ->  
”Pienet kaivukoneet vertailussa”)
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Koneviesti kokeilee

Ismo Sairanen

K
oneviestin perinteisessä  ker-

ran vuodessa järjestettävässä

maarakennuskoneiden rin-

nakkaistestissä päädyimme tänä

vuonna 3,5-tonnisiin kumiteloin

varustettuihin minikaivukoneisiin.

Vaihtoehtona oli kerätä kokeiluun

astetta suurempi kokoluokka, mut-

ta pikkukoneiden meillä Suomessa-

kin hienokseltaan kasvava suosio

ratkaisi lopulliseksi valinnaksi 3,5

tonniset. Yhteistyössä mukana jäl-

leen oli ruotsalainen konelehti Le-

veranstidningen Entreprenad, joten

huomioon otettiin markkinatilanne

ja testin kiinnostavuus myös Ruot-

sin puolella.

Konemerkkivalikoimaa tuohon

kokoluokkaan löytyy pitkälti tois-

takymmentä, joten karsintaa oli

pakko suorittaa. Valinnassa huo-

mioitiin myyntitilastojen konelu-

kumäärät merkeittäin molemmissa

maissa ja myös mallien tuoreus.

Kaikkiin koneisiin pyydettiin va-

rusteeksi vakiokokoinen kuokka-

kauha - kooltaan vastaava, millä ko-

neet yleensä asiakkaalle toimitetaan.

Valitsemamme merkkivalikoima

toteutui käytännössä tällä kertaa

melko hyvin ja mukaan saatiin

maahantuojilta seuraavat seitse-

män konetta: Bobcat 334, Yanmar

VIO 35, Takeuchi TB135, Volvo

EC35, Cat 303 CR, Kubota KX101-

3 ja Hitachi Zaxis35.

Samaa kokoa
Testikoneet osuivat hyvin tavoittee-

na olleeseen kokoluokkaan ja työ-

painot jäivät välille 3.190-3.640 ki-

loa. Kevein oli Hitachi ja suurin työ-

paino ilmoitettiin Catille. Kaivu-

ulottuvuudet ja esimerkiksi telasto-

jen mitat olivat myös hyvin lähellä

toisiaan.
Testi tehtiin tällä kertaa Tuusulan

Maansiirto Oy:n hallitsemalla hiek-

kakuoppa-alueella Tuusulassa. En-

simmäisellä viikolla teimme suuren

määrän erilaisia mittauksia. Poltto-

aineenkulutuksen, ohjaamomelun,

ajo- ja kaivunopeuksien lisäksi mit-

tasimme kaivu- ja murtovoimia.

Koska konemiesten keskuudessa

on ollut paljon puhetta lyhyt- ja pit-

käperäisten kaivukoneiden kaivu-

vakavuudesta, mittasimme ensim-

mäistä kertaa kaatokuormat. Ko-

keen perusteella selvisi, kallistuuko

lyhytperäinen kone herkemmin

kaivettaessa kuin perinteistä mallia

oleva.

Toisella testiviikolla viisi kuljet-

tajaa suorittivat arviointeja konei-

den käyttöominaisuuksista, tekni-

sistä ratkaisuista ja huollettavuu-

desta. Tuttuja monissa testeissä mu-

kana olleita miehiä olivat Timo

Honkaniemi ja Hannu Jantunen.

Uusina kuskeina olivat pääkau-

punkiseudulla maarakennustöitä

tekevät  Tuomo Piekka ja Alpo

Saukko. Viidentenä kuljettajana

olin minä.

Takeuchi ykkösenä 

pisteytyksessä
Yleisten muistiinpanojen lisäksi

kaikki testikuskit täyttivät lomak-

keen, jossa oli 29 erikseen arvioita-

vaa kohtaa. Eri asioita arvostettiin

asteikolla yhdestä viiteen. Esimer-

kiksi ohjaamoon pääsyä, istuinta ja

kaikkia hallintalaitteita arvioitiin

erikseen. Varsinaisilla kaivuomi-

Pienet kaivukoneet 

vertailussa
Perinteinen vai lyhytperäinen malli?

Maarakennus
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1,3
Mikä luku?

Tilastokeskuksen mukaan maa-
rakennusalan kustannukset 
nousivat 1,3 prosenttia vuoden 
2013 kesäkuusta vuoden 2014 
kesäkuuhun. Kustannusten 
vuosimuutos vaihteli osain-
dekseittäin pohjarakenteiden 
-1,2 prosentista kalliorakentei-
den 2,8 prosenttiin. 
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Kolme kysymystä
Katsastusasemaa valitessa  
vaakakupissa painavat usein 
aseman sijainti ja katsastuksen 
hinta. Nyt katsastustoimipaikkaa 
on mahdollista arvottaa myös 
katsastuksen laadun mukaan.
Miten tämä menetelmä on  
käytännössä toteutettu Trafin 
erityisasiantuntija Markku  
Kärkkäinen?

Katsastustoimipaikkojen laatuar-
vosanat on saatu tilastollisella me-
netelmällä, joka perustuu ajoneu-
voliikennerekisteriin talletettuihin 
katsastustietoihin. Katsastustie-
doista saadaan jokaisen katsastus-
toimipaikan hylkäysprosentti sekä 
katsastetuissa autoissa havaittujen 
1-vikojen (korjauskehotus) ja 2-vi-

kojen (hylkäyksen aiheuttava vi-
ka) määrä eri ikäisillä autoilla (alle 
8 vuotta, 8–9 vuotta, 10–11 vuotta, 
12–13 vuotta ja yli 14 vuotta). Kat-
sastustoimipaikan tietoja verrataan 
vastaavien koko maan tietojen pe-
rusteella määriteltyihin tavoitear-
voihin. Katsastustoimipaikan laa-
tuarvosana on sitä huonompi, mitä 
kauempana sen tulokset ovat tavoi-
tearvoista. 
 
Miten katsastustoimipaikan 
arvosana parhaiten palvelee 
kuluttajaa? 

Laatuarvosana antaa kuluttajalle 
tiedon siitä, kuinka hyvin katsastus-
toimipaikan voi olettaa havaitsevan 
ja arvostelevan säännöstenmukai-

sesti kaikki autossa olevat liikenne-
turvallisuuteen vaikuttavat viat. 

Onko palvelua tarkoitus kehittää 
jatkossa edelleen? 

Palvelua kehitetään siten, että laa-
tuarvosanassa otetaan huomioon 
myös Trafin suorittamassa katsas-
tuksen valvonnassa tekemät ha-
vainnot (testiautotulokset, tarkas-
tuskäynneillä todetut puutteet ja 
Trafin antamat sanktiot). Trafin yl-
läpitämä katsastuspalvelurekiste-
ri otetaan käyttöön 1.7.2015 men-
nessä. Tarkoituksena on, että kat-
sastuspalvelurekisteristä näkyvät 
katsastustoimipaikkojen sijainti-, 
aukioloaika- ja hintatietojen lisäksi 
myös laatuarvosanat.
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Mitakselta uusia rengasmalleja  
isoille työkoneille
n Mitas esittelee uusia kokoja SFT-
renkaiden tuotevalikoimaansa, joka 
on tarkoitettu suurihevosvoimaisille 
(yli 180 hv) traktoreille ja puimureil-
le Euroopan markkinoilla.

Kuusi uutta kokoa on saatavil-
la heinäkuusta 2014 eteenpäin: 
900/60R42, 710/60R34, 650/60R34, 
710/65R46, 750/65R26 ja 580/85R42. 
Kolme uutta kokoa 620/75R26, 
1050/50R25 ja 1250/50R32 esitellään 
myöhemmin tämän vuoden aikana.

Näitä yhdeksää uutta kokoa Mitas 
SFT-tuotelinjaan ei tulla valmista-
maan Continental SVT-tuotemer-
killä. Mainitut koot ovat yksinoi-
keudella suunniteltu ja valmistettu 
Mitas-tuotemerkin alla Mitaksen 
tehtaissa. Mitas on valmistanut SVT-
renkaita 2004 vuodesta asti, mutta 
uudet Euroopan ja USA:n markki-
noille suunnatut Super Flexion Tyre 
-renkaat tulevat korvaamaan SVT-
renkaat.

Lyhyesti
n Maatalouden energiakustan-
nusten osuus kokonaiskustannuk-
sista on kasvanut. Tähän vaikutta-
vat muun muassa energian hinnan 
nousu, lisääntynyt koneellistumi-
nen ja työvaiheiden automatisoin-
ti. Maaseudun energia-akatemia 
-hanke on kerännyt tähän saakka 
kattavimman tiedon maatalouden 
ja maaseudun energiankäytöstä ja 
energiatehokkuudesta.

”Energiankäytön perusteet on nyt  
selvitetty ja niitä voidaan soveltaa 
käytännössä tiloilla ja päätöksen-
teossa”, hankkeen vetäjä, Mari Ra-
janiemi  Helsingin yliopiston maa-
taloustieteiden laitokselta kertoo. 
Hankkeen aikana tuotettu aineisto 
löytyy energia-akatemian verkkosi-
vuilta: www.energia-akatemia.fi

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta:

H
einäkuun puolivälissä tehty valtakunnallinen satoennus-
te ei luvannut huippusatoa, mutta ei myöskään huonoa. 
Se ei kuitenkaan kerro tilojen välisiä satoeroja, jotka ovat 
tänä vuonna olleet harvinaisen suuria: yhdellä tilalla koe-
taan huonoin sato pitkiin aikoihin ja ojan toisella puolella 

saadaan kaikkien aikojen paras sato.

Oraiden kellastuminen luetaan sateiden syyksi, mutta jos toinen 
saa samalla aukealla huippusadon, epäonnistumisen syy on muualla.

Muokkaus tai kylvö on tehty väärällä tavalla tai väärään aikaan. Huo-
nosti toimivaa salaojitustakaan ei voi syyttää, jos ojien paikat näkyvät 
pellolla vihreänä kaistana, vain ojien välit ovat kellastuneet.

Parikymmentä vuotta sitten olin siinä käsityksessä, että pelto ei 
kyntöauroja tarvitse. Nyt on otettava pakkia. On tilanteita, jolloin maas-
sa tarvitaan sateiden varalta vesitilaa ja kyntämällä sitä tulee.

Kyntämisellä on toki hintansa. Jos sen teettää ulkopuolisella, se 
maksaa saman, minkä antaa 500–600 kilon sadonlisäys. Tuo sadonli-
sä on sen verran pieni, että sitä ei kasvussa vielä huomaa. Kun satoero 
näkyy, puhutaan enemmästä kuin 1 000 kilon satoerosta.

Kyntämättä viljely on joillakin tiloilla onnistunut hyvin tänäkin vuon-
na. Tapa, millä päästään suuriin satoihin, on haettava joka tilalle erik-
seen. Kun suorakylvöllä saadaan hyviä tuloksia, on sitä syytä jatkaa, 
mutta kun samaan hengenvetoon julistetaan, että se sopii joka paik-
kaan, tehdään virhe.

Kynnetty pelto kuivuu keväällä 
nopeammin kuin kyntämätön. Kun 
naapuri lähtee pellolle, kylvökiima 
iskee myös niihin, joiden olisi hyvä 
odottaa. Kyntöpalkin kuivumisen nä-
kee pellon harmaantumisesta, mut-
ta sänkipellon kuivuminen kylvökun-
toon on vaikeampi havaita.

Kosteusmittareita on olemassa, 
mutta en ole havainnut kenenkään 
markkinoivan maan kosteustilaa ja 
kylvökuntoisuutta ilmaisevaa mitta-
ria. Insinöörille on keksimisen paikka.

DLG:n peltopäivillä Saksassa 
on kyntämättä viljely kestoteema. 
Sen etuna pidetään tehokkuutta. Kun eteen pannaan riittävän monta 
sataa hevosvoimaa ja perään tarpeeksi muokkainleveyttä, myös jäl-
keä syntyy.

Aurattomasta viljelystä ei käytetä nimitystä kevytmuokkaus, koska 
sitä se ei ole. Maata ei käännetä, mutta se sekoitetaan tehokkaasti. 
Syksyn mittaan useamman kerran ja viimeisellä ajokerralla myös riit-
tävän syvälle, jopa 20–25 sentin syvyyteen. On huomattava, että liika 
vesi pelloilla on meillä suurempi ongelma kuin Saksassa. Kylvämisestä 
suoraan sänkeen ei DLG:n peltopäivillä kukaan puhunut mitään.

Kyntöä on pidetty huonona muokkaustapana kevätkuivuudesta 
kärsivillä mailla. 1970-luvun vuodet jäivät muistiin siitä, että kevätvilja-
maita joutui sadettamaan joka vuosi. Nyt sitä ei viljan hinnan takia kan-
nata tehdä. Tosin yhtä kuivia vuosiakaan ei ole viime aikoina koettu. 
Säätyyppi on tainnut muuttua. Myös muokkaus- ja kylvökaluston te-
hokkuus on kasvanut. Kullekin peltolohkolle ehditään oikealla hetkellä.

Kirjoittaja on ollut Koneviestin kolumnisti jo vuodesta 1985 lähtien.

Kyntömiehen vuosi

Oikean 
muokkaus- ja 
kylvötavan 
valitseminen 
ei tällaisen 
vuoden jälkeen 
ole ainakaan 
helpottunut.

Ivecolta uutta voimaa 

n Alustamallien valikoima on 
markkinoiden suurin, sillä 6 eri ver-
sion kokonaispainot vaihtelevat 3,3 

tonnista 7 tonniin.
2,3-litrainen muuttuvageometri-

sella ahtimella varustettu 146 hv:n 
moottori on nyt saatavilla myös pa-
ripyöräversioon. Valittavana on 2,3 
tai 3 litran moottori, joita on tarjolla 
yhdeksään eri teholuokkaan, 106–
205 hevosvoiman välillä.

Ohjaamon sisusta on suunniteltu 
kokonaan uudelleen. Suunnittelun 

tavoitteena on ollut saada tilaan li-
sää näkyvyyttä, parempi ergonomia 
ja tehokkaampi äänieristys. 

Vaikka 80 prosenttia Uuden Dai-
lyn osista on suunniteltu uudelleen, 
on mallissa on säilytetty sen klassi-
nen tikapuurunko-alustarakenne,  
joka takaa ajoneuvon tukevuuden ja 
muokkausmahdollisuuden eri alus-
tamalleissa.

Iveco Dailyn kolmas 
sukupolvi tuo markki-
noille perinnettä ja  
uusia ratkaisuja.

Volvolta markkinoille  
kaksoiskytkinvaihteisto
n Volvo Trucksin I-Shift 
DC -kaksoiskytkin-
vaihteisto on mark-
kinoiden ensimmäi-
nen raskaisiin ajo-
neuvoihin kehitetty 
kaksoiskytkinvaih-
teisto. Koska vaihdot 
tapahtuvat ilman ve-
tokatkoksia, vään-
tövoima säilyy, eikä 
kuorma-auto mene-
tä nopeutta vaihteita 
vaihdettaessa.

I-Shift DC -kak-
soiskytkinvaihteisto 
(I-Shift Dual Clutch) 
koostuu kahdesta kyt-
kinakselista ja kahdesta 
kytkimestä. Tämä tarkoittaa, että 
kaksi vaihdetta voi olla valittuna sa-
manaikaisesti. Kytkin määrittelee, 

kumpi vaihteista on käytössä. 
I-Shift DC -kaksoiskytkin-
vaihteisto perustuu I-Shift 

-vaihteistoon, mutta uu-
delleen suunniteltu vaih-
delaatikon etuosa sisältää 
täysin uusia osia.

”Ajaessa tuntuu kuin 
käytettävissä olisi kak-
si vaihteistoa. Kun yksi 
vaihde on päällä yhdes-
sä vaihteistossa, seuraa-
va vaihde on jo odot-
tamassa toisessa. Kak-
soiskytkinvaihteistossa 
vaihteet vaihtuvat täy-

sin ilman vetokatkoksia. 
Näin moottorin vääntö 

säilyy ja ajomukavuus paranee 
huomattavasti”, toteaa Volvo Truck-
sin voimansiirtolinjojen tuotepääl-
likkö Astrid Drewsen.

n Maailman ensimmäisen ilma-
moottorisahauksen SM-kilpailun 
alkukarsintavaihe on käynnissä. 
Lopullinen mestaruus ratkaistaan 
FinnBuild-messuilla Helsingin mes-
sukeskuksessa 3.10.2014 järjestettä-
vässä loppukilpailussa.

Kilpailu on kaikille avoin. Alku-
karsintavaiheessa osallistuminen 
tapahtuu 31.8.2014 mennessä Insta-

gram-videolla. Asiantuntijaraati va-
litsee neljä parasta ilmamoottori-
sahaus-videon lähettäjää loppukil-
pailuun. Arvosteluperusteena on 
esityksen taiteellinen vaikutelma, 
heittäytyminen ja tunnelataus. Il-
mamoottorisahauksen SM-kilpai-
luihin voi tutustua lähemmin osoit-
teessa: www.pelitjavehkeet.fi/ilma-
moottorisahaus

Ilmasahat laulamaan

Sanottua

”Ei tässä kuuta taivaalta toi-
vota, vaan vakautta ja tasaista 
kasvua alalle. Toivoisin myös, 
etteivät poliitikot turhaan 
sotkeutuisi markkinoiden  
toimintaan.”

- Koneyrittäjien hallituksen  
puheenjohtaja Asko Piirainen 
Auto, tekniikka ja kuljetus  
-lehdessä

”Olemme rakentaneet yhteis-
kunnan, joka ei näissä vaikeis-
sa oloissa toimi. Työn tekemi-
sestä ja yrittämisestä pitäisi 
palkita. Yksilön vastuu omasta 
itsestään on hämärtynyt.”

- EK:n hallituksen puheen-
johtaja Ilpo Kokkila Talous-
elämä-lehdessä
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Kumulatiivinen (tammi–kesäkuu)l Kesäkuu

kpl osuus, % muutos, kpl kpl

Valtra 590 45,3 -110 42

New HollaNd 178 13,7 -18 17

JoHN deere 168 12,9 -30 29

Massey-FergusoN 159 12,2 -20 14

FeNdt 72 5,5 3 3

Case IH 60 4,6 -29 8

Muut MerkIt 44 3,4 -30 4

Zetor 21 1,6 10 2

deutZ-FaHr 9 0,7 -22 2

MC CorMICk 2 0,2 2 2

Yhteensä 1 303 100 % -244 123

alle 35 kw/1 800 kg 2 506 65,8 591 373

Kaikki yhteensä 3 809 100 % 347 496

Traktorien ensirekisteröinnit 
Suomessa, kesäkuu 2014

Lähde: Trafi/DirektMedia 121 Oy/Strada+
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