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Murskalle kultaa Moskovassa
Murska W Max20 -kiekkomylly voitti parhaan uutuustuotteen kultamitalin 
Moskovan Golden Autumn -maatalousmessuilla.

n Rehuviljan käsittelyyn tarkoi-
tettujen laitteiden valmistamiseen 
erikoistunut ylivieskalainen Ai-
mo Kortteen konepajan Murska 
W Max20 palkittiin parhaana uu-
tuuskoneena vuosittaisilla Golden 
Autumn -messuilla Moskovassa. 
Uutuuskoneita oli tässä sarjas-
sa 200 kaikkiaan 30 eri Euroopan 

maasta. Golden Autumn on maa-
talousalan tärkein näyttely Venä-
jällä.

W Max20 esiteltiin kaksi vuotta 
sitten Suomessa ja se tuli tänä vuon-
na myyntiin Venäjällä. W Max20 on 
rehuviljan litistysmylly, joka poikke-
aa perinteisistä valssimyllyistä kie-
kon muotoisilla valsseilla. Ne tehos-

tavat murskausta hiertämällä jyvät 
rikki litistyksen lisäksi.

Venäjä on Aimo Kortteen kone-
pajalle merkittävä markkina-alue ja 
tärkein yksittäinen vientimaa. Ko-
nepaja työllistää vakituisesti 43 hen-
kilöä. Tänä vuonna sillä oli noin 8 
miljoonan euron liikevaihto.
 Jussi Laukkanen

ã  Kultamitali ja diplomi tulivat kotiin viemisiksi Moskovan messumatkalta, jossa Murska W Max20 voitti 
parhaan uutuuskoneen palkinnon.

n Paikalle oli saapunut 49 näyt-
teilleasettajaa, joihin kuuluivat niin 
omia keksintöjään markkinoivat 
keksijät kuin keksintöjen patentoi-
miseen, kehittämiseen ja markki-
noimiseen palveluja tarjoavat yri-
tykset ja yhteisöt.

Tänä vuonna Keksintöjen vii-
kolla olivat erityisen näkyvästi esil-
lä tulevaisuuden biotuotehankkeet, 
kuten maaseudun biokaasutuotan-
to sekä Metsä Fibre Oy:n Äänekos-
ken biotuotetehdas. Yhteiskunnan 
keksijöille tarjoama tuki on kana-
voitu tästä vuodesta alkaen osittain 
uudella tavoin. Tämä herätti paljon 
keskustelua: keksintösäätiön toi-
minnan supistuminen nähtiin on-
gelmallisena, ja yksityisten keksijöi-

den katsottiin jääneen paljon oman 
onnensa nojaan.

Keksijöiden avuksi on tullut uu-
den tyyppisiä organisaatioita, kuten 
Keksintöjen viikon näytteilleasetta-
jana nähty IBA-innovaatiopankki. 
Se on osuuskunta, johon keksijä voi 
liittyä jäseneksi. Osuuskunta kehit-
tää hyväksi arvioimansa keksinnön 
edelleen kaupallisesti hyödyntämis-
kelpoiseen muotoon ja hoitaa pa-
tentointiasiat. Lopuksi keksinnölle 
etsitään ostaja osuuskunnan avul-
la. Yksi IBA:n perustajista on Jorma 
Nokkala, joka tunnetaan Nokka-yh-
tiöiden perustajana. 

Keksintöjen viikolla yleisö äänes-
ti mielestään parasta päivillä esitel-
tyä uutta keksintöä. Yleisön suosikki 
-äänestyksen voittajaksi nousi Jor-
ma Nokkalan kehittämä akkukäyt-
töinen työlaitealusta Mocola, joka 
soveltuu esimerkiksi kotipihan lu-
menauraukseen.
 Jussi Laukkanen

Keksintöjen viikko Viitasaarella
Keksintöjen viikkoa 
vietettiin lokakuun 
alussa Viitasaarella.

ã  Mikko Pohjolainen oli Kek-
sintöjen viikolla esittelemäs-
sä keksimäänsä kuorma-auton 
renkaan asennusta helpottavaa 
apuvälinettä. Pohjolainen kai-
pasi keksinnölleen valmistajaa, 
joka ottaisi asennuslaitteen tuo-
tantoon.

Lyhyesti
n Metsäkonevalmistaja Ponssen 
tammi-syyskuun liiketulos yli kak-
sinkertaistui viime vuoden vastaa-
vasta jaksosta. Yhtiön tilauskanta 
kasvoi 60 prosenttia vertailukau-
desta. Vahvan tilauskannan ansiosta 
Vieremän tehdasta laajennetaan. 

”Tilanne Venäjän metsäkone-
markkinalla on jatkunut epävar-
muustekijöistä huolimatta positii-
visena. Myös varaosatoimitukset Ve-
näjälle toimivat normaalisti. Metsä-
konemarkkinoiden tilanne Pohjois-
Amerikassa on edelleen hyvä ja Eu-
roopassa tilanne on paranemassa”, 
kertoi Ponssen toimitusjohtaja Juho 
Nummela osavuosikatsauksessa.

n Agco Deutschland ja Valtra ovat 
luovuttaneet  biokaasukäyttöisen, 
eli Dual-Fuel-järjestelmällä varus-
tellun Valtra N101H:n kahden sak-
salaisen tutkimuslaitoksen käyt-
töön. Baijerilainen Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL) ja Technologie 
und Förderzentrum (TFZ) selvittä-
vät traktorin käyttöä niin tieteelli-
sesti kuin käytännön työssäkin.

Dual-Fuel-käytössä polttoainese-
oksena on biometaani ja dieselpolt-
toaine. 70–80 prosenttia tarvittavas-
ta moottoritehosta tuotetaan bio-
metaanilla. Biodieseliä käytettäessä 
traktori toimii pelkästään uusiutu-
villa polttoaineilla.

n MTT:n uudessa Maatalouskonei-
den tapaturmien ehkäisyn ja kone-
turvallisuusriskien hallinnan kehit-
täminen (Koneturva) -hankkeessa 
maatalousyrittäjiltä kysytään konei-
den käyttöturvallisuudesta, käyttö-
ohjeista ja käytettävyydestä. 

Kyselyn toteuttaa MTT yhteis-
työssä Työterveyslaitoksen ja Neb-
raskan yliopiston kanssa. 

Puhtia perunannostoon
n Belgialainen AVR esitteli Puma 
3 -uutuusmallin, joka korvaa al-
kujaan vuonna 2006 esitellyn Pu-
ma-sarjan. Perunannostokonetta 
on uudistettu useista kohdin. Etu-
pyörien kääntökulmaa on lisätty 
50 asteseen ja takana 20 asteeseen. 
Samalla rengaskokoa on kasvatet-
tu korkeuden osalta. Increased Flex 
-renkaat mahdollistavat aiempaa 
alhaisemman rengaspaineen, jol-
loin kosketuspinta-ala lisääntyy. Ta-
karenkaiden koko on 900/60 R38. 
Matalakierroksinen (1 300 r/min) 
Volvo-moottori (ureasuihkutuksel-
la) täyttää  Tier 4-luokituksen. Isku-
tilavuudeltaan 12,8-litrainen kone 
tuottaa 469 hv.

Koneen nostomaton pituutta on 

lisätty ja mattojen tärytyksen raken-
netta uudistettu. Ns. Varioweb-yh-
distelmän tehollista leveyttä on li-
sätty ja kehäelevaattorin rakennetta 
muutettu hieman. Uusi malli esitel-

lään virallisesti Belgian Interbom-
näyttelyssä 23.–25.11. Uutuusmallin 
ensimmäiset toimitukset sijoittuvat 
2015 sesongille.
 Jussi Knaapi

ã  Pikku-Jussi -kaivinkone oli asetettu Infra ry:n juhlapaikan edustal-
le. Tällä kaivinkoneella on ikää täydet 60 vuotta. Ensimmäiset Pikku-
Jussit luovutettiin ostajille vuonna 1950 ja niiden valmistus päättyi 12 
vuotta myöhemmin. 

Maanrakentamisen  
edunvalvontaa 60 vuotta
Infra ry vietti 60-vuo-
tispäiviään Helsingis-
sä. 25.10. Yhdistyk-
sellä on takanaan pitkä 
työ maanrakennusalan 
yrittäjien etujärjestönä. 

Kuva: Mikael Sammatti

n Infra ry:n toiminta alkoi vuonna 
1954 Suomen Maansiirtokoneiden 
Liitto -nimellä. Tämän nimen sekä 
koko yhdistyksen esikuvana oli hie-
man aiemmin perustettu Suomen 
Kuorma-autoliitto. 

60-luvulle tultaessa nimi kui-
tenkin päätettiin vaihtaa muotoon 
Suomen Maanrakentajien Keskus-
liitto ry. Tällä nimellä mentiin aina 
2000-luvulle asti, jolloin haluttiin 
hieman modernimpi ja laaja-alai-
sempi nimi liitolle. SML muuttui 
Infra ry:ksi vuonna 2008. Samalla 
Asfalttiliitto sulautui yhdistykseen.

Infran merkkipäivä huipentui Ta-
pahtumatalo Koskenrannassa vie-
tettyyn iltajuhlaan, jonne valtioval-
lan tervehdyksen toi valtiovarain-
ministeri Antti Rinne. Juhlapaikan 

edustalle oli tuotu Kangasalan Mo-
bilia-museosta Pikku-Jussi-kaivin-
kone, jolla oli yhtä paljon ikää kuin 
itse yhdistyksellä. Juhlan järjestelyitä 

tuki Oy Rotator Ab, joka sekin saa-
vutti tänä vuonna 60 vuoden iän.
 

Jussi Laukkanen

8 
Mikä luku?

New Hollandin  CR10.90-pui-
muri saavutti vehnän puinnis-
sa uuden maailmanennätyk-
sen. Guinness World Records 
-titteli irtosi puimalla ennätys-
määrä vehnää 8 tunnissa. En-
nätystulokseksi kirjattiin  
797 656 kiloa viljaa.
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vuotta
sitten60

Metsätyömiehen 
energiantarpeesta

Itävallan metsätieteel-
lisen tutkimuslaitoksen 
hiljattain julkaisemat 
tutkimustulokset osoit-
tavat, että huolimatta 
kaikista rationalisoin-
titoimenpiteistä ja 
työtehon kasvusta, 
metsätyömiehen päiv-
ittäinen kaloriantarve 
edelleen ylittää 5000. 
Näin on todettu myös 
niissä tapauksissa, jol-
loin työntekijä kaato-
työssä ja karsinnassa 
käyttää yksinomaan 
moottorisahaa. Suuri 
kaloriantarve selittynee 
sillä, että metsätyötä 
on tehtävä joka maas-
tossa ja joka säällä.
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Arkistosta
Koneviestin numeros-
sa 15/2004 oli testissä nel-
jä noin 150-hevosvoimaista 
traktoria.

Löydät artikkelin Koneviestin 
sähköisestä arkistosta osoit-
teesta www.koneviesti.fi 
 
(Arkisto 2004-15 -> Kuukausi 
kuutosten kimpussa)

Nro 15 15. 10. 2004

6

Koneviesti kokeilee

Osmo Oristo

Asko Varpio

Uolevi Oristo, teksti ja kuvat

Heikki Härkönen, teksti ja kuvat

MTT Vakola, mittaukset

T
raktorivertailuissamme on ol-

lut turhan pitkä tauko. Vii-

meksi olimme asialla syksyllä -

99, jolloin teimme yhteistyönä

ruotsalaisen Lantmannen- ja norja-

laisen Norsk Lantbruk -lehden

kanssa viiden traktorin vertailun te-

holuokassa 100 kW (140 hv) (KV

4/00). Nyt korjaamme puutteen

palaamalla asiaan neljän kuutos-

moottorilla varustetun traktorin

vertailulla. Tällä kertaa hoidimme

homman omin voimin yhdessä

MTT Vakolan kanssa.

Vertailutraktoreiden valinnassa

käytimme apuna kotimaan myyn-

titilastoa, halumme kohdistuivat

neljään kärkimerkkiin. Traktori-

kooksi tarkentui yleistyvä 150 he-

vosvoiman luokka. Seuraavaksi oli

vuorossa yhteydenotot traktori-

edustajiin, jotka kaikki lämpenivät

ajatukselle. Saimme käyttöömme

Agrimarketilta John Deere 6920:n

(110 kW, 150 hv) viidenkympin ajo-

voimansiirrolla, K-maataloudelta

Massey Ferguson 6480:n (106 kW,

144 hv), Agritekilta New Holland

TM 155:n (114 kW, 155 hv) ja Valt-

ralta Valtra T160:n (125 kW, 170

hv), kolme viimeksi mainittua nel-

jänkympin ajovoimansiirrolla.

Valtran moottorin ''yliteho'' sel-

visi meille vasta tämän jutun kir-

joitusvaiheessa ohjekirjan teknistä

osaa tarkemmin luettaessa. Vuoden

vaihteen tienoilla tehdyn malliva-

John Deere 6920, Massey Ferguson 6480, 

New Holland TM155, Valtra T160 vertailussa

Traktorit

John Deere 6920

Massey Ferguson 6480

New Holland TM 155

Valtra T160

Kuukausi 
kuutosten kimpussaKuukausi 
kuutosten kimpussa
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Amazone ruiskutti 
maailmanennätyksen
n Amazone teki uuden maailman-
ennätyksen kasvinsuojelussa. Ama-
zone UX 11200 -ruiskulla ajettiin  
1 032 hehtaarin ala 24 tunnissa. Työ-
tehoksi muutettuna lukema on 43 
hehtaaria tunnissa. 

Olosuhteet vastasivat käytäntöä, 
sillä pellot olivat varsin epätasaiset 
ja lohkoilla oli sähköpylväitä ja sa-
detuspisteitä. Lohkojen koot vaihte-
livat 40–124 hehtaarin välillä, siirto-
ajoon vuorokaudesta kului yhteensä 
1,5 tuntia. Ruiskutusnestettä kului 
yhteensä 103 200 litraa, täyttökerto-
ja oli kymmenen.

Ajonopeus oli päivällä 13–
15 km/h, yöllä voitiin tyynen ilman 

ja kasteen ansiosta ajaa 17 km/h.
Traktori oli varustettu automaat-

tiohjausjärjestelmällä, ruiskua hal-
littiin Amatron 3 -ohjaimella. Ruis-
kun automaattista päiste- ja osa-
työleveyssulkua ohjattiin traktorin 
terminaalin SectionControl-ohjel-
malla.

Ennätys syntyi kolmen kuljet-
tajan voimin. Ennätysyritys doku-
mentoitiin tarkasti, ja paikalla oli 
myös puolueeton tarkkailija. Ennä-
tysyrityksestä tehty video on nähtä-
villä osoitteessa www.amazone.tv.
 

Tapio Vesterinen

n Koneviestin numeron 15/2014 
KoneAgria-näyttelyä käsittelevään 
artikkeliin oli lipsahtanut harmil-
linen virhe. Sivulla 29 esitellyn 
AFT-ketjukaivurin maahantuojak-
si oli merkattu NH-Keskus. Oikea 
maahantuoja on kuitenkin Laitila-
lainen Avagro Oy. Pahoittelemme 
virhettä.

n Koneviestin suuressa pyörä-alus-
taisten kaivukoneiden testissä oli vir-
heellistä tietoa Hitachi ZX170W-5:n 
kaivujarruun liittyen. Jutussa ker-
rottiin, että koneen kaivujarrun saa 
päälle ainoastaan ohjauspyörän kat-
kaisijasta. Vertailussa moitittiin tätä 
ominaisuutta turhaan, sillä kaivu-
jarru on helppo kytkeä päälle myös 
jalkapolkimella. Tällöin katkaisijan 

kuuluu olla akselilukko-asennossa 
ja jarrupoljinta täytyy pitää pohjassa 
noin 5 sekuntia, minkä jälkeen jarrut 
lukkiutuvat. Jarrujen vapautus onnis-
tuu pienellä polkimen painalluksella. 
Testin lopputuloksen osalta Hitachin 
lopulliset pisteet olisivatkin olleet täl-
tä osin korkeammat. Lopulliseen si-
joitukseen asialla ei kuitenkaan olisi 
ollut vaikutusta.

Oikaisuja

Lyhyesti

n Metlan kokoaman tilaston mu-
kaan vuoden toisella neljänneksellä 
puolet ostetusta energiapuusta oli 
karsittua rankaa. Siitä maksettiin 
metsänomistajille pystykaupoissa 
keskimäärin vajaat 4 ja hankinta-
kaupoissa runsaat 23 euroa kuutio-
metriltä. Hintojen alueelliset erot 
olivat kuitenkin suuria. Ilman val-
tion tukia tilastoidut hinnat vaihte-
livat pystykaupoissa hinta-alueittain 
alle eurosta yli 7 euroon. 

Karsittu ranka on arvokkain ener-
giapuulaji. Metsänomistajille makset-
tiin siitä huhti-kesäkuun pystykau-
poissa keskimäärin 3,7 euroa kuutio-
metriltä. Tämä hinta ei kuitenkaan si-
sällä valtion tukea, jota saadaan suu-
relle osalle korjattua pienpuuta. 

n HCP Nordic on pitkäaikainen 
partneri SAME- ja Deutz-Fahr 
-traktoreiden myynnissä ja huollos-
sa Tanskassa sekä Norjassa. Nyt yh-
teistyö kattaa myös Suomen. HCP 
Nordic ottaa vastuulleen mm. SA-
MEn, Deutz-Fahrin ja Lamborghi-
nin traktorimerkkien edustuksen 
Suomessa. Seinäjoen Hyllykalliolla 
sijaitseva HC Petersen Finland vas-
taa kaikkien kolmen traktorimerkin 
myynnistä, varaosista ja huollosta,  
35–340-hevosvoimaisten traktori-
mallien osalta.

Asiakaspalvelun tehostamisek-
si HCP Finland avaa Hyllykalliolla 
uuden varaosavaraston ja hankkii 
uutta henkilökuntaa.

”HCP:n kanssa laajeneva yhteis-
työ vahvistaa asemaamme Pohjolan 
tärkeällä markkina-alueella”, kertoi  
SAME Deutz-Fahrin pääjohtaja Lo-
dovico Bussolati.

Y-Agron ja Deutzin välinen so-
pimus purkautui jo jokin aika sit-
ten. ”Jatkoimme neuvotteluja löy-
tääksemme kumpaakin osapuolta 
tyydyttävän ratkaisun, mutta sel-
laista ei valitettavasti löytynyt”, to-
tesi Y-Agron toimitusjohtaja Jou-
ni Oksanen. ”Hoidamme myy-
miemme koneiden takuut ehtojen 
mukaisesti ja toimitamme tarvit-
tavat huolto- ja varaosat yhteis-
työssä HC Petersenin kanssa. He 
ovat tehneet vuosikymmeniä yh-
teistyötä  Same Deutz Fahr -ryh-
män kanssa, joten asiakkaamme 
eivät varmasti jää pulaan”.

Uusia traktoriedustuksia Suomeen
Deutz-Fahr ja SAME 
ovat HCP Nordic  
Finlandin uusia  
traktoriedustuksia. 

  HCP Finlandin toimitusjohta-
ja Tuomo Lehtimäki lähtee innolla 
mukaan uuteen yhteistyöhön.

Erkki Holma
erkki.holma@kolumbus.fi

Konekentän laidalta:

O
lin tilaisuudessa, jossa verrattiin maatalouden perusope-
tusta Itävallan Tirolissa ja Saksan Baijerissa. Välimatkaa 
oppilaitoksilla on parisataa kilometriä, mutta opetusoh-
jelmat ovat erilaiset. Saksan puolella oppilaitoksessa saa 
vain teoriaopetusta, käytännön työt opetellaan yksityisillä 

harjoittelutiloilla. Itävallassa koulutila on samalla maatila ja kaikki opetus 
tapahtuu siellä, myös opastaminen käytännön töihin.

Harjoittelua vieraalla tilalla pidetään hyvänä sen takia, että työt 
tehdään eri tavalla, kuin kotona on isältä opittu. Eri asia on se, kumpi 
antaa viisaammat neuvot. Harjoittelija on talossa enemmän renki kuin 
oppilas. Vaatii isännältä suurta viitseliäisyyttä opastaa tekemisen pe-
rusteet: minkä takia on tehtävä juuri noin tai näin. Harjoittelijalta odote-
taan hehtaareita, kiloja, litroja, kuutioita.

Koneiden kanssa toimittaessa harjoittelijalle lankeaa työn tekeminen 
sen jälkeen, kun isäntä on pannut säädöt paikalleen, eikä aina silloin-
kaan. Kuka uskaltaa antaa kylvön tekemisen harjoittelijalle? Kokemus 
on se, että sata hehtaaria pitää ajaa, ennen kuin kylvö käy virheet-
tömästi. ”Yksi sato menee, kun uudella kylvökoneella aloittaa”, sanoi 
naapurin vanhaisäntä omasta kokemuksestaan.

Itävallan oppilaitoksella opetetaan hitsaamaan, sorvaamaan, 
tekemään koneiden korjaukset ja huollot sekä opetetaan työkoneiden 
käytön alkeet. Tämä opetus on ammattitaitoisten opettajien käsissä. 
Juuri nämä tehtävät jäävät normaalisti harjoittelutilan varaan. Käytän-
nössä ne opetellaan koulutusvaiheen jälkeen yrityksen ja erehdyksen 
kautta.

Koneiden käyttöä ja ajamista ope-
tetaan vähemmän kuin ulkopuolisel-
la harjoittelutilalla. Ajatuksena on, 
että ajamaan oppii myöhemminkin, 
mutta nykyaikaisten koneiden huolto 
ja korjaus vaatii yhä enemmän am-
mattitaitoa.

Navetassa on oma lypsyasema 
pelkästään opetusta varten. Oikei-
den työtapojen oppiminen on pääl-
limmäisenä. Vauhtia tekemiseen ehtii 
hankkia myöhemminkin.

Kiinnostava uutinen Itävallan oppilaitoksessa oli myös se, et-
tä kun oppilaitos investoi uusiin opetustiloihin ja opetusohjelma suun-
nitellaan erillisen tilaharjoittelun korvaajaksi, ovat oppilaat myös moti-
voituneita.

Sukupolvenvaihdos on niin Saksassa kuin Itävallassa tehty jatkajal-
le helpoksi: vanhin poika saa tilan vastikkeetta. Vanhemmille makse-
taan korkeintaan lisäeläkettä. Sisarosuudet katsotaan hoidetuksi, kun 
muut ovat saaneet talon kustannuksella koulutuksen muuhun ammat-
tiin. Näin se pääsääntöisesti menee.

Kun koulu päättyy ja innostusta riittää, ei tilanpidon jatkamisen in-
toa tapeta sukupolvenvaihdoksen aiheuttamalla velkaantumisella. 
Aloittaminen on helpompaa, ja pääomat voi suunnata uuden kehittä-
miseen. 

Ei ihme, että meillä käy hiukan kateeksi. Suomessa maatalousope-
tus tahtoo kärsiä oppilaiden puutteesta. Olisiko tuo Itävallassa toteu-
tettu tapa parempi suunta. Pohtikoot sitä ne, joiden vastuulla on saada 
tilojen jatkajiksi ammattitaitoista ja koulutuksen saanutta väkeä.

Kirjoittaja on ollut Koneviestin kolumnisti jo vuodesta 1985 lähtien.

Tilanpidon jat-
kamisen intoa 
ei tapeta vel-
kaantumisella.

Opetellaanko 
koulussa vai 
harjoittelutilalla?

 
            

Kumulatiivinen (Tammi-lokakuu)l Lokakuu

kpl osuus, % muutos, kpl kpl

VALTRA 815 43,96% -119 49

NEW HOLLAND                244 13,16% -32 5

JOHN DEERE                 237 12,78% -132 17

MASSEY-FERGUSON            204 11,00% -15 10

CASE IH                    106 5,72% -18 8

MUUT MERKIT 106 5,72% -22 17

FENDT                      87 4,69% 0 4

ZETOR                      34 1,83% 10 1

DEUTZ/FAHR                 13 0,70% -25 1

MCCORMICK                  8 0,43% 8 0

Yhteensä 1854 100 % -345 112

alle 35 kW/1 800 kg 3977 68,20% 907 386

Kaikki yhteensä 5831 100,00% 562 498

Traktorien ensirekisteröinnit 
Suomessa, lokakuu 2014

Lähde: Trafi/DirektMedia 121 Oy/Strada+
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Sanottua

”Ammattitaitoiset kaivurikus-
kit viedään käsistä. Alan mo-
nipuolisuus ja merkittävyys 
pitää saada paremmin ihmis-
ten tietoon. Vain siten voimme 
saada tilanteeseen muutos-
ta ja nuoria alalle, jossa töitä 
väistämättä on – nyt ja tule-
vaisuudessa.”

- Maarakennusalan neuvot-
telukunnan projektipäällikkö 
Panu Tuominen Helsingin 
Sanomissa 23.10. 2014

”Mitä kertoo se, että alan kou-
lutuksen imago on heikko eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla? 
Parhaat koneenkuljettajat is-
tuvat maatalon traktorin pui-
koissa ja miksiköhän? He ovat 
saaneet kokemusta, näkemys-
tä ja elämyksiä laitteista, joita 
alalla käytetään. Mikäli lapset 
ja nuoret vieroitetaan laittei-
den käytöstä, kun ne ovat niin 
vaarallisiakin, kyky hallita lait-
teita katoaa. Jos koulussa is-
tutaan vain luokassa opette-
lemassa kaunokirjoitusta ja 
lukemassa teoria-aineita, ke-
hittyykö lapsen kyky syvyysnä-
köön tai erilaisten infra-laittei-
den korjaamiseen?” 

- Päätoimittaja Nina Lind-
ström Infra Uusimaa -lehden 
numerossa 3/2014
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