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Näyttelyn uutuuk-
siin kuuluuvat  muun 
muassa Case IH  
Optum CVX -trakto-
ri ja Väderstad Opus 
-kultivaattori.

Hannoverissa tavataan
Välivuoden jälkeen 
Agritechnica kerää 
maatalousalan kuu-
mimmat uutuudet 
samojen kattojen al-
le. Kattoja riittää, sil-
lä tänä vuonna näyt-
telyalue koostuu ul-
ko-osastojen lisäksi 25 
hallista. 

Agritechnica 2015

n Tapio Vesterinen, Uolevi Oristo

Maailman suurin maatalouskone-
näyttely Agritechnica järjestetään 
jälleen Hannoverissa 8–14.11. vä-
lisenä aikana. Näyttelyn kaksi en-
simmäistä päivää ovat ns. ennak-
kopäiviä, joille ovat tervetulleita 
kaikki ne, jotka ovat valmita mak-
samaan korotetun 75 euron pää-
symaksun kahdelta päivältä. Ai-
kaisempina kertoina lisämaksu on 
kannattanut, sillä väkimäärää kas-
vaa tiistaista lähtien niin suureksi, 

SAKSA

Hannover

että kuvien otto 
on lähes mahdo-
tonta ja liikku-
minen alueella 
hidasta. 

Näytteillea-
settajia on tänä 

vuonna paikalla 
noin 2 800 noin 
50 eri maasta. 

Mikäli kävijämäärä 
jatkaa kasvuaan vii-

me vuosien tahtiin, vierailijoiden 
lukumäärässä kolkutellaan lähes 
puolen miljoonan kävijän rajaa.

Ennakkosuunnittelu mahdollista
Agritechnican nettisivuilla on 
mahdollista luoda tunnukset my-
Agritechnica-palveluun, jossa ha-
luamistaan näytteilleasettajista 
voi luoda suosikkilistan. Suosik-
kilistan voi tuoda joko taulukko-
laskentaohjelmaan osastonume-
roineen, Agritechnica-mobiiliso-
vellukseen tai tulostaa palvelussa 
valmiiksi piirretyn reittisuunni-
telman hallikarttapohjalle. Toi-
mituksessa suoritettujen kokei-
lujen perusteella palvelun käyttö 
kuitenkin kysyy hermoja, eikä toi-

minta vaikuttanut kovinkaan su-
juvalta näytteilleasettajalistaa lu-
kuun ottamatta. Varmin, helpoin 
ja nopein keino löytää haluamil-
leen osastoille lieneekin valmis-
tella lista kohteista osastonume-
roineen ja suunnistaa kohteisiin 
paikan päällä paperikarttaa apuna 
käyttäen. Koneviestin nettisivuilta 
voit tulostaa suomenkielisen kar-
tan näyttelyalueesta aihealueit-
tain.

Useimmilla, varsinkin suurem-
pien kansainvälisten toimijoiden 
osastoilla pärjää englannilla, sillä 
Agritechnica on kansainvälinen 
näyttely. Useilla osastoilla on pai-
kalla myös suomalaisia edustajia. 
Oheisesta listasta löydät luettelon, 
josta selviää suomalaisten esitteli-
jöiden paikalla olon päivämäärät 
ja yhteystiedot.

Mielenkiintoisimpien uutuuk-
sien löytämistä helpottaa näyttely-
järjestäjien palkintosysteemi, par-
haat palkitaan kulta- tai hopeami-
taleilla sekä kunniamaininnalla. 
Mitalit tosin houkuttelevat paikal-
le tuhansia muitakin näyttelyvie-
raita. Tänä vuonna kultamitalil-
la palkittiin viisi innovaatiota 311 

ehdokkaan joukosta, hopeamita-
lin arvoiseksi innovaatioksi raati 
arvioi 44 uutta keksintöä.

Kävellen ja bussilla
Näyttelyalueen koko on massiivi-
nen, ulkoreunoja kiertäen kävely-
matkaa kertyy yli 3 kilometriä. Pi-
demmillä siirtymillä kannattaakin 
käyttää näyttelyaluetta kiertäviä 
ilmaisia busseja, joiden pysäkit on 
merkitty näyttelykarttoihin.

Kansainvälinen tukikohta
Keskellä näyttelyaluetta paviljon-
gissa numero 32 sijaitsee Interna-
tional Visitor´s Lounge, joka on 
kansainvälisten vierailijoiden tu-
kikohta. Tiloissa voi tavata muita 
kansainvälisiä vieraita tai lepuut-
taa jalkoja ja sulatella näyttelyn 
antia. Tiloissa on paikalla DLG:n 
edustajia vastaamassa kysymyk-
siin sekä ilmainen langaton verk-
ko. Muualla näyttelyalueella on 
langaton verkko, joka on maksul-
linen. Näyttelyssä kannattaa ottaa 
huomioon, että kännykkä ei vält-
tämättä toimi alueella, sillä mat-
kapuhelinverkot tukkeutuvat no-
peasti massatapahtumassa. n

Näytteilleasettaja/ 
Valmistaja/Edustaja

Halli Esittelijä paikalla Nimi Puhelin

AGRONIC OY  27D50 ti - l Erkki Kivelä +358 40 068 4957 

Aimo Kortteen Konepaja Oy  06G46 - Terhi Korte +358 44 370 0626

Amazone 9G14 su - la * *

Veljekset Ala-Talkkari Oy  FB16 - * *

Antti-Teollisuus Oy  FB18 su - la Markko Takkinen +358 44 774 4735 

Avant Tecno Oy  06A15 su - la * +358 3 347 8800 

Bergmann 27B32 ma Olli Rauhala +358 40 182 7008

Köckerling 12B41,11B05 su - ke Boris Lindgård +358 50 056 7611 

Case IH 05B14 ma - ke Mikko Leppähaara +358 40 351 5744

Claas (traktorit) 13C05 su - to Pauli Jaakkola +358 50 330 5550

Claas (puimurit) 13C05 su - to Matti Anttila +358 400 970 414

Deutz-Fahr 4C36 su - la Tuomo Lehtimäki +358 400 402 400

EL-HO Oy Ab  27G08 - Tage Ståhlberg +358 50 382 9242

Farmi Forest FA15, 26A10 Sami Jerkku +358 40 580 5707

Fendt 20C10, 20B08 ti - ke Niko-Pekka Kyllönen +358 40 767 0090

Fliegl 4A33 su - la * *

Grimme 25F11 ke - to Roland Rosenback +358 40 043 3231

Hassinen Veljekset Oy  26E27 su - la Seppo Hassinen +358 40 039 4921

Horsch 12C41 su - ke Tomi Aaltonen +358 44 755 5378

JAPA - Laitilan Rautarakenne Oy  FA11 su - la Matti Henriksson +358 40 661 5922

John Deere 13E30 su - la * *

Joskin 04A44 su - ke Eemeli Linna +358 50 502 6575

Junkkari Oy 12C64 su - to Jorma Lähetkangas +358 50 409 5330 

Krone 27G20 su - la * *

Kubota 07A35 su - to Arto Hukka +358 50 048 5671

Kverneland 05D39 su - ke Ville Mussalo +358 50 570 2685

Manitou 06D13 su - ke Antti Nyström +358 40 900 9526

Massey Ferguson 20B08 su - to Pauli Jaakkola +358 50 330 5550

McHale 27B22 su - ma Pekka Liimatainen +358 40 500 7509

MenSe Oy  26E17 - Marja-Leena Mentula +358 50 308 9998

Metallikoneistamo Piippo Oy 17E01 su - la Terho Piippo +358 40 027 6803 

Methator Oy 22C34 su - la Jan Österman +358 50 512 1851

Multiva - Dometal Oy  12B56 su - la Mikko Saarikallio +358 10 843 7005

Mäki-Reini Oy  21F03 ti - pe Tapio Mäki-Reini +358 40 026 2485 

New Holland 03D06 su - ke Marko Mustonen +358 40 042 4946

Nokian Heavy Tyres Ltd.  20B01 ma - to Petri Karvo +358 10 401 7270

Nord Mills Ltd.  06B53 - Pertti Pirttinen +358 50 056 7037

NORDIC LIGHTS®  15C10 su - la Robert Hedström +358 20 134 5136 

PALAX Ylistaron Terästakomo Oy  26B19 su - la Timo Talvitie +358 40 055 2000

PEL-Tuote Oy  12B64 su - la Mikko Lappalainen +358 40 550 8115

Piippo Oy  27E54 su - la Kari Hirvonen +358 40 037 2562 

Pöttinger 27C40 ma - la Tomi Korpinen +358 40 565 6266

Rauch 09D15 su - pe Heikki Ellilä +358 40 900 9537

Reikälevy Oy  FA05 su - la Marko Mäki-Haapoja +358 40 026 7789

Sampo Rosenlew Oy C053 ti - la Kim Döfnäs +358 40 754 1763 

Samson 22A21 su - ke Mika Erkkilä +358 40 900 9533

Schäffer 6B15 ti Anders Vahtola +358 50 463 1351

Seko 25B07 ma - ti Timo Haavisto  +358 40 093 3530

Tikkasen Paja Ky 22A08 su - la Jari Tikkanen +358 50 564 2878

Trioliet 25C06 su - la * *

TUME-AGRI Oy  12C56 - Heikki Sola +358 40 511 1545

Unia 12D61 ti Olli Rauhala +358 40 182 7008

Valtra 20B08 su - la Pamela Engels +358 40 834 0989

Vogel & Noot 11B34 ti - pe Oskari Vuorisalmi +358 40 900 9502

Väderstad 12B24 su - la * *

Weidemann 6C37 su - to Pekka Salminen +358 50 502 3403

Zetor 7C13 su - la Tuomo Lehtimäki +358 400 402 400

* Osastoilla suomenkielistä palvelua varmimmin klo 10-14. Sovi tapaamisesta Agroluxin, Carren ja Perfectin osastolla Agrimarketin konemyyjän kanssa. 
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Katso LISÄMATERIAALI!

www.koneviesti.fi

Näyttelyssä eri osastoilla on paikal-
la runsaasti suomalaisia edustajia eri 
osastoilla, joista osa on koottu vie-
reiseen taulukkoon. Listassa olevi-
en yhteystietojen lisäksi suomalaisia 
edustajia kannattaa halutessaan tie-
dustella osastojen infotiskeiltä, joil-
ta saa varmasti tuoretta viime käden 
tietoa paikalla olijoista. Listan sekä 
suomenkielisen osastojaon sisältä-
vän kartan voit käydä tulostamassa 
myös Koneviestin nettisivuilta.

Kootut vinkit  
näyttelyvieraille
1. Tutustu alueeseen etukäteen
Alue koostuu 25 hallista, joiden vä-
lillä siirtyminen onnistuu pääosin si-
säkautta. Paksut päällysvaatteet 
kannattaa jättää säilytykseen, sil-
lä halleissa on usein kuuma. Netis-
tä ja näyttelyn porteilta on saatavilla 
opaskarttoja, joihin on merkitty hal-
lien sisältät koneryhmät. Järjestel-
mä ei ole kuitenkaan täydellinen, sil-
lä useat valmistajat esittelevät kaik-
ki omat laitteensa samalla osastolla. 
Yhteen halliin mahtuu useimmiten 
vain yhden ison valmistajan osasto 
ja pienet toimijat on sijoitettu hallien 
reunoille.
2. Suunnittele päiväohjelma
Varsinaisina näyttelypäivinä hallit 
ovat väkeä täynnä, joten osastojen 
välillä siirtymiseen on varattava rei-
lusti aikaa. Alueen kiertäminen kä-
velyvauhdilla kestää helposti use-
amman päivän, joten kaikkia koh-
teita ei kannata ahnehtia yhdelle 
päivälle. Kiinnostavat uutuudet kan-
nattaa listata muistiin osastoineen.
3. Pyydä apua tarvittaessa
Agritechnica on kansainvälinen 
näyttely, jossa pärjää myös huo-
nommalla englannilla. Suomalaisia 
esittelijöitä voi kysyä osastoilla in-
fopisteistä.
4. Sovi tapaamispaikat  
etukäteen
Varsinkin ryhmän mukana liikkuvi-
en kannattaa sopia tapaamispaikka 
etukäteen ja varata riittävästi aikaa 
tapaamispaikalle siirtymiseen päi-
vän päätteeksi. Matkapuhelinverk-
ko saattaa ruuhkautua niin, etteivät 
kännykät toimi.
5. Tutustu uutuuksiin  
ennakkoon
Vaikka uutuudet esitellään virallises-
ti Agritechnicassa, uutuudet on esi-
telty lehdistölle jo aiemmin. Lisätie-
toa uutuuksista löytyy valmistajien 
internetsivuilta ja mm. Koneviestien 
aiemmista ja tästä numerosta.
6. Muista tankkaus
Näyttelyalueella on runsaasti ravinto-
loita, joista saa sekä ruokaa että juo-
maa. Pienempiä kioskeja voit löytää 
hallien ulkopuolelta. Lounasaikaan 
ravintolat ruuhkautuvat helposti.
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