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Tavoitteena toimivat ruokamarkkinat

pääkirjoitus
Ruokamaakunnassa on kaikkea
Etelä-Pohjanmaa on siitä mielenkiintoinen
maatalousmaakunta, että täällä tuotetaan
kaikkea, ja paljon. Koko maassa ei ole mitään
sellaista keskeistä tuotantosuuntaa, tiettyjä erikoiskasveja lukuun ottamatta, jonka
merkittävää tuotantoa Etelä-Pohjanmaalla ei
olisi.
Etelä-Pohjanmaan maatalous poikkeaakin
kaikkien muiden maakuntien maataloudesta, sillä vastaavaan ei Suomessa yllä mikään
muu maakunta. Ja juuri se tekee Etelä-Pohjanmaasta niin vahvan maatalous- ja siis
myös ruokamaakunnan.
Mielenkiintoista tässä vahvuudessa on,
että broilerinlihantuotantoa lukuun ottamatta eteläpohjalainen maataloustuotanto ei
ole minkään muun tuotantosuunnan ykkönen. Tasaasen vahva eli aina kolmen-neljän
joukossa se sen sijaan on.
Etelä-Pohjanmaa sijaitsee vilja- ja maitoSuomen rajalla, mistä maakunnan maatalous
pääsee hyötymään. Maakunnassa on ensiksikin voimakasta, jokilaaksoihin keskittyvää
viljanviljelyä ja siihen perustuvaa lihantuotantoa ja elintarviketeollisuutta.
Sen lisäksi täällä on vahvaa nurmituotantopohjaista maidon- ja naudanlihantuotantoa
ja siihen perustuvaa elintarviketeollisuutta.
Varsinkin Varsinais-Suomessa viljantuotanto ja siihen tukeutuva sikatalous ovat
hieman voimakkaampaa kuin Etelä-Pohjanmaalla, samoin erikoiskasviviljely, kun Satakuntakin otetaan mukaan.
Kaikilla näillä tuotantosuunnilla EteläPohjanmaa on kuitenkin hyvin vahva ja tulee
volyymeissa yhdessä Pohjanmaan kanssa
pian Varsinais-Suomen jälkeen. Tarkkoja
tilastoja ei ole, mutta broilerinlihantuotannossa Etelä-Pohjanmaa lienee maan ykkönen
ennen Satakuntaa.
Nurmeen pohjautuvassa maidon- ja naudanlihantuotannossa Etelä-Pohjanmaa on
huomattavasti voimakkaampi kuin Varsinais-Suomi tai Satakunta. Volyymista huolimatta ykkönen Etelä-Pohjanmaa ei näissä
tuotantosuunnissa ole.
Pohjois-Pohjanmaa, Pohjanmaa KeskiPohjanmaan ansiosta ja Pohjois-Savo ajavat ohi, mutta Etelä-Pohjanmaa seuraa
lähituntumassa. Pohjois-Pohjanmaalta ja
Pohjois-Savosta puuttuvat kuitenkin lähes
kokonaan Etelä-Pohjanmaan vahva viljantuotanto sekä siihen tukeutuvat sian- ja
broilerinlihantuotanto.
Perunantuotannossa
Etelä-Pohjanmaa
täydentää maan peruna-aittaa Pohjanmaan
ja Pohjois-Pohjanmaan jälkeen.
Kaikessa vahva eteläpohjalainen maatalous on synnyttänyt maakuntaan myös eri
tuotantosuuntien huipputeollisuuslaitokset.
Kun ajaa Lapualta Ilmajoelle, lähes katseen
etäisyydelle mahtuu volyymiltaan useita
jalostajia.

Niitä ovat perunatärkkelysjalostajat Chemigate ja Lapuan Peruna Lapualla, Atria lihakylä Nurmossa, Hankkijan rehuteollisuus
ja Valion maidonjalostus Seinäjoella sekä
A-Rehun rehunjalostus että Altian etanolin,
tärkkelyksen ja valkuaisrehun jalostus Ilmajoen Koskenkorvalla. Suurin osa laitoksista
on alansa suurimpia.
Maatalouden voimakkuus näkyy suoraan
Etelä-Pohjanmaan aluetaloudessa. Sen osoitti Luken viime vuonna tekemä tutkimus
”Ruokaketjun merkitys kansantaloudelle ja
alueille Suomessa”.
Suhteellisesti ottaen ruoka-ala luo eniten
arvonlisäystä juuri Etelä-Pohjanmaalla, jossa ruoka-alan välitön ja välillinen vaikutus
maakunnan arvonlisäykseen on lähes 15 prosenttia ja työllisyyteen 21 prosenttia.
Etelä-Pohjanmaalla ruokaklusterissa on
työllisiä yhteensä 18 000, eli reilut 5 prosenttia Suomen ruoka-alan työllisistä (340 000).
Ruoka-alan työllisten osuus on 20,6 prosenttia maakunnan työllisyydestä.
Ruoka-alan arvonlisäysvaikutukset EteläPohjanmaalla ovat 737 miljoonaa euroa eli
vajaat viisi prosenttia (4,8) koko maan ruoka-alan arvonlisäyksestä. Maakunnan koko
arvonlisäyksestä ruoka-alan osuus on 14,5
prosenttia.
Elintarviketeollisuuden
merkitys
on
suurin Etelä-Pohjanmaalla, jossa sen kokonaisvaikutukset arvonlisäykseen ovat 8,6
prosenttia ja työllisyyteen 8,3 prosenttia.
Samoin maatalous työllistää koko maassa
eniten Etelä-Pohjanmaalla, 10,9 prosenttia.
Nämä faktat kannattaa siis muistaa, jos
lietekärryä tiellä vetävä traktori hetkittäin
hidastaakin matkantekoa.

Menestyvä elintarvikeketju vaatii hyvin toimivat markkinat. Toimivilla markkinoilla
elintarvikeketjun eri osapuolet pystyvät toimimaan kannattavasti ja terveellä taloudellisella pohjalla. Ruokamaakunnassa elintarvikeketjun menestys luo vahvasti hyvinvointia
myös koko aluetalouteen.
Ruokaketjussa toimii monia osapuolia;
mm. alkutuotantoa, elintarviketeollisuutta,
panosteollisuutta, kuljetuksia, rahoittajia,
palveluita ja kauppaa. Ketjun eri osapuolet
ovat myös vahvasti riippuvaisia toisistaan.
Pitkällä tähtäimellä on tärkeää, että ketjun
kaikki osapuolet menestyvät.
Tällä hetkellä ruokaketjun suurin ongelma on alkutuotannon heikko kannattavuus. Tilanne johtuu suurelta osin siitä,
että viljelijöiden osuus ruokamarkkinoiden
rahavirrasta on supistunut rajusti. Samalla
maatilojen kustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Etujärjestö MTK tekee tosissaan
töitä näiden ongelmakohtien oikaisemiseksi.
Miksi markkinat eivät toimi
Markkinatalousteoriat lähtevät siitä, että
terve kilpailu pitää markkinat toimivina.
Kaupan voimakas ketjuuntuminen ja rakennemuutos ovat kuitenkin johtaneet siihen,
että vähittäiskauppa on Suomessa poikkeuksellisen keskittynyttä. Kaupparyhmittymien välinen taistelu markkinaosuuksista on
johtanut ruokamarkkinoilla kovaan hinnalla kilpailuun. Samalla kauppa on pystynyt
käyttämään ylivertaista asemaansa suhteessa elintarviketeollisuuteen ja tavarantoimittajiin. Hinnalla kilpailu ja halpuuttaminen
ovat johtaneet siihen, että ketjun alkupäässä
oleva maatalous on joutunut ahtaalle.
Kotimaisuutta arvostetaan
Kuluttajat arvostavat suomalaisten maataloustuotteiden laatua, puhtautta, jäljitettävyyttä ja turvallisuutta. Tämän ansioista
kotimaisten tuotteiden kysyntä on säilynyt
korkealla tasolla runsaasta tuontitarjonnasta huolimatta. Ongelma on kuitenkin se
hintataso, mitä kotimaisesta laatutuotannosta maksetaan. Kun elintarviketuotantoa
kilpailutetaan vain hinnalla, vertailuhinnan
muodostaa pahimmillaan sellainen (ulkomainen) tuotanto, joka ei täytä suomalaisia

tuotantotapaa koskevia vaatimuksia. Halvan
hinnan painottaminen ja erityisesti kaupan
omat merkit ovat heikentäneet merkittävästi
mahdollisuutta saada kotimaisesta korkeasta laadusta oikeudenmukainen hinta.
MTK on vaatinut elintarvikeketjulle läpinäkyvyyttä. Kuluttajan tulisi saada luotettava tieto mm. tuotteiden alkuperästä ja
tuotantotavasta sekä alkutuottajan osuudesta hinnanmuodostuksesta. Tämä osaltaan
auttaisi turvaamaan ruokamarkkinoiden
toimintaa.
Reiluuttamista lainsäädännöllä
MTK on etujärjestönä vuosien ajan pyrkinyt
saamaan muutoksia elintarvikemarkkinoiden toimintaan. Koska elintarvikeketjun
vapaaehtoiset toimet ja mm. kuluttajatyö ei
ole riittänyt, avuksi tarvitaan ehdottomasti
lainsäätäjää. Suomen nykyinen hallitus on
vienyt ruokamarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä merkittävästi eteenpäin. Yksi
tärkeimmistä toimista on ”reilun kaupan
asiamiehen ” tehtävän ja elintarvikemarkkinoiden erityislainsäädännön valmistelu.
Lakiesitys on tällä hetkellä eduskunnan
käsittelyssä. Vastaavaa lainsäädäntöä on valmisteilla myös EU-tasolla. Uuden direktiivin
tarkoituksena on määrittää reilun kaupankäynnin vähimmäisvaatimuksia, listata kiellettyjä epäreiluja kauppatapoja ja vahvistaa
kauppakäytäntöjen valvontaa.
Etelä-Pohjanmaa on ollut elintarviketuotannon menestystarina. Huippuosaamista
ja uskoa alan kehitykseen löytyy sekä alkutuotannosta että teollisuudesta. Kunhan ruokamarkkinoiden ongelmakohdat saadaan
ratkaistua, menestyskertomus voi jatkua
tulevinakin vuosina.

Hietalahti ja Pojat Oy

Automaattinen ruokintajärjestelmä:

ALANSA JOHTAJAT

KETJUMURSKAIMET
10.500€ sis alv

Finlandia
PIENNARMURSKAIMET
Työlev. 220cm ja 250cm
220 malli 10.500€ sis alv

KIVENHAUTAAJAT ja
JYRSIMET patentoidulla
keskivoimansiirrolla

www.tapiopirttinen.fi
Puh. 06 484 7150

Yrjö Ojaniemi
Toiminnanjohtaja MTK-Etelä-Pohjanmaa

SÄÄSTÄ RAHAA

RIVAKKA-TUOTTEILLA:
- Tee oma sähkö auringolla!
- Säästät energiakuluissa vältä siirtomaksut
- Rivakka aurinkosähköjärjestelmän
saat valmiiksi asennettuna ja se tuottaa
tilalle joka kuukausi!

ARTO TAKALAMPI
Kirjoittaja on pitkän linjan
maataloustoimittaja

 POHJATUTKIMUKSET
 MAANRAKENNUSTÖIDEN
SUUNNITTELU
 VIHERSUUNNITTELU
KYSY LISÄÄ TAI
PYYDÄ TARJOUSTA:
0408383281
www.aluetaito.fi

RIVAKKA -MYLLYJÄRJESTELMÄLLÄ
TUOTTOA TILOILLE!

- mainosliite
Suomalainen Maaseutu -lehden aluejakelu Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle
Julkaisija ja kustantaja: Viestilehdet Oy
(ly 0111165-05), PL 440, 00101 Helsinki.

Jakelu: Maaseudun Tulevaisuuden tilaajille sekä
MTK:n jäsenille seuraavissa kunnissa:

Painopaikka: Lehtisepät Oy, Jyväskylä.

Etelä-Pohjanmaa: Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki,
Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane,
Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva,
Vimpeli, Ähtäri.

Sivunvalmistus:
Viestilehdet Oy / Suomalainen Maaseutu

www.pellon.com

AURINKOENERGIAJÄRJESTELMÄ

Muista myös investointituki aurinkosähköön!

Ilmoitusmyynti:
Viestilehdet Oy / Suomalainen Maaseutu

• Aina tarkka annostelu
• Rauhallinen ruokailu
• Enemmän syöntiä, enemmän tuotosta
• Eri ruokintaryhmien hallinta helposti
• Aktiiviset eläimet käyvät useammin robotilla
• Vähemmän seosrehun lajittumista ja lämpenemistä
ruokintapöydällä
• Jopa 50% säästö energiakuluissa verrattuna traktorin käyttöön
• Säästää työtunteja

SEOSREHUVAUNUT
• 90 eri mallia • Ajettavat ja hinattavat
• 9-46 kuutiota • 1-3 sekoitusruuvia
• Kattava varustevalikoima

SOITA JA SÄÄSTÄ ENERGIAKULUISSA!

Toimitus: Viskurimedia: Arto Takalampi
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Pohjanmaa: Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs,
Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto
(Larsmo), Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre,
Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vöyri

MTK-YHDISTYSTEN JA MHY:N JÄSENET OVAT OIKEUTETTUJA JÄSENETUUN OSTAESSAAN UUDEN
KOTIMAISEN LYNX-MOOTTORIKELKAN, TAI UUDEN CAN-AM -TRAKTORIMÖNKIJÄN.

- Valssi- ja vasaramyllyt
- Eräsekoittimet
- Rehutehtaat
- Lietsot viljan siirtoon

© 2018 BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC., (BRP). KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN. BRP TAI SEN TYTÄRYHTIÖT OMISTAVAT REKISTERÖIDYT TAVARAMERKIT ™, ® JA BRP-LOGON.

KOTIMAINEN MAATALOUSKAPPA VILJAKAUPPA
KONEKAUPPA & TUOTANTOTARVIKKEET
SIEMENET & LANNOITTEET & REHUT & POLTTOAINEET
METSÄ & PUUTARHA KONEET JA TARVIKKEET
J&J LOUKKO OY, MOOTTORITIE 2, 61800 KAUHAJOKI | PUH. 010 470 9801 | INFOOLOUKKO.COM

OTA YHTEYTTÄ JA
SÄÄSTÄ REHUKULUISSA!
Puh. 010 289 3000

www.nipere.fi
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rahoitus
Maatilojen konkursseilta vältytty

Pankki ei pysty muuttamaan tai parantamaan
talousvaikeuksiin joutuneen maatalousyrittäjän
liiketoimintaa, mutta voi tukea yrittäjää
selviytymään. Se on aina rahoittajankin etu.
TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi

pensoi tilanteeseen nähden jopa ihmeen
hyvä viljan laatu. Sadonkorjuussakin päästiin erittäin pienillä kuluilla.
- Muista elinkeinoista poiketen nämä luonMaatiloilla niin koko maassa kuin Etelä-Poh- nonolosuhteista johtuvat ongelmat rasittavat
janmaallakin eletään tiukkoja aikoja. Maa- tiloilla koko seuraavan vuoden, hän huotalousasiakkaista vastaava asiakkuusjohtaja mauttaa maatalouden erityispiirteistä.
Jouni Kleimola OP Etelä-Pohjanmaasta ei silti puhu pankin vinkkelistä katsottuna vielä OP Etelä-Pohjanmaa on noin 200 miljoonan
eurolla OP-ryhmän suurin maatalousrahoitmistään katastrofista.
- Osalla pohjalaistiloista on toki taloudel- taja. Sen osuus koko ryhmän maatalousralisia ongelmia, jotka näkyvät esimerkiksi hoituksesta on noin viisi prosenttia.
maksuvalmiuden heikentymisenä. Tällä
Kleimola korostaa, ettei pankki maataalueella niitä ei ole ollut niin paljon kuin olisi louden rahoittajana voi ongelmatilanteissa
muuttaa yrittäjän liiketoimintaa tai tehdä
voinut olettaa.
- Asiakkaillemme ei ole tullut konkursseja sitä paremmaksi. Sen sijaan pankki voi osaleikä alaskirjauksiakaan ole tarvinnut tehdä. taan tarjota yrittäjälle mahdollisuuksia helSen sijaan lyhennysvapaita on otettu käyt- pottaa tilannetta ja ennen kaikkea toteuttaa
töön, samoin käyttöpääomalainoja, Kleimola muutoksia.
Vallitseviin olosuhteisiin mukautuminen
sanoo.
Kahden heikon satovuoden, erityisesti on nimittäin hänen mukaansa ehdoton edelviime kesän pelättiin entisestään heikentä- lytys, jos tilat haluavat olla mukana tuotanvän tilojen taloutta, kun säilörehu- ja vilja- nossa myös tulevaisuudessa. Yritystoiminta
sato jäivät selvästi normaalia heikommaksi. kun käytännössä on oikean kustannusrakenOnneksi pelko oli kovempi kuin pamaus.
teen hallintaa suhteessa tuloihin.
- Tilat ovat alihankkijoita, joille hinta on
Kleimolan mukaan kolmas säilörehusato
pelasti paljon, ja heikompaa viljasatoa kom- annettu. Silloin voi vaikuttaa ainoastaan

kulupuoleen ja tuotantoon. Etenkin hyvinä aikoina kannattaa pitää jäitä hatussa,
ettei kasvata kulurakennetta liikaa. Virheet tehdään yleensä silloin, hän sanoo
kokemuksestaan.
Tuotannon kehittäminen ja tehostaminen, tietyistä tarpeettomista omaisuuseristä
luopuminen ja harkittu ulkoistaminen ovat
muun muassa hänen peräämiään keinoja
tilanteen sopeuttamiseksi.
Varsinkin viime kesä osoitti, että luonnonvoimien varalta pitäisi tiloilla pystyä
myös varautumaan jollain lailla etukäteen.
Näin vältetään, ettei heti ensimmäisen vastoinkäymisen jälkeen tuotanto tai talous
sakkaa. Se ei kaikilla tiloilla ole kuitenkaan
mahdollista.
- Varautuminen on aina taloudellista eli se
sitoo rahaa, Kleimola huomauttaa.
Etelä-Pohjanmaalla on hänen mukaansa
edelleen varsin paljon hyvin pärjääviä maatiloja tämänhetkisestä kannattavuusongelmasta huolimatta. Niiden menestymiseen
on montakin eri syytä, ja hän nostaa niistä
kaksi yli muiden: tilan maltillinen kehittäminen ja lainanotto sekä johtaminen.

- Tilaa on kehitetty omasta näkökulmasta
ja kehittämisessä on ollut visio, mihin tähdätään ja mitä halutaan. Myös kaikki investoinnit ovat olleet taloudellisesti järkeviä eli
oikeahintaisia ja taloudellisesti perusteltuja,
hän listaa tekijöitä.
Velkaantuminen on puolestaan ollut hallinnassa: sen kanssa on pärjätty ja lainoja on
lyhennetty normaalisti. Näin on luotu mahdollisuudet uusille investoinneille ja tilaa on
pystytty edelleen kehittämään.
- Jos lainoja ei lyhennetä, uusien investointien toteuttaminen on luonnollisesti hankalampaa. Lainoja pitää lyhentää, mikäli aikoo
olla tuotannossa mukana, Kleimola korostaa.
Tärkeässä roolissa ovat myös yrittäjäominaisuudet ja johtaminen, hän jatkaa. Silloin
tuotanto on huippuluokkaa, samoin osaaminen, ja yrittäjä ymmärtää liiketoiminnassaan, mikä on taloudellinen optimi.
- Maksimaallinen tuotanto kun ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavin toimintatapa. On siis osattava paitsi tuottaa myös
laskea hyvin, hän huomauttaa.
Investoitaessa on oltava myös särkymävarana riittävä puskuri, jolla hoitaa odottamattomat kulut kassasta.

Maatiloilla on taloudellisesti tiukkaa Etelä-Pohjanmaallakin. Asiakkuusjohtaja Jouni Kleimola OP Etelä-Pohjanmaasta huomauttaa, että osa tiloista pärjää silti edelleen varsin hyvin.

OP-ryhmässä maatalousrahoituksessa erityispiirteitä
Isojen maatilojen muuttuessa yhä enemmän yrityksiksi yhtiöittämisineen ja työntekijöineen samalla myös maatalousrahoitus
on vähitellen muuttunut yritysmäiseksi.
- Toki muussa yritystoiminnassa rahoitushankkeiden seula on vielä tiukempi kuin
maataloudessa, huomauttaa OP Etelä-Pohjanmaan asiakkuusjohtaja Jouni Kleimola.
Maatalousrahoituksessa onkin hänen
mukaansa OP-ryhmässä erityispiirteitä.

Esimerkiksi laina-ajat ovat paljon pidemmät
kuin normaalissa yritysrahoituksessa.
- Lainoissa pyritään maksimissaan 15
vuoteen, kun se muussa yritystoiminnassa
on 7 vuotta. Lyhennysvapailla aika voi vielä
pidentyä tästä.
Erityispiirteenä nähdään myös se, että
maataloudessa tuotteille on aina markkinat
toisin kuin esimerkiksi konepajateollisuudessa. Silloin viljelijän ei tarvitse olla erik-

seen myyntimies.
-Yhdessä tukien kanssa se tuo aina jatkuvaa ja varmaa kassavirtaa, jonka määrän voi
myös ennakolta tietää, Kleimola korostaa.
Hän muistuttaa, että lainansaannin kriteerit ovat ennallaan, oli kyse mistä tahansa
yritysrahoituksesta.
- Ei pankki rahoita omasta mielestään
huonoja hankkeita, sillä pankin pitää toimia
vastuullisesti. Maataloudessa edellytämme,

että rahoitusta hakeva yrittäjä on se tulevaisuuden tuottaja. Tiukka seula on yrittäjällekin parempi, hän sanoo.
Maatalouden rakennekehitys voimistuu
ja investointeja pitää tehdä myös tulevaisuudessa. Kleimolan mielestä maatalouden
kehittämisessä pitäisi kuitenkin olla tiettyä
malttia. Paras lopputulos kun ei tule ”kaikki
kerralla mulle nyt heti” -periaatteella.

Kotimaiset JYKEVÄ takalanat!
Mekaaniset

OP-ryhmä

• mekaaninen terän kääntö
• levyosan pikakiinnitys

J20

Op-ryhmässä on 16 aluepankkia ja
kaikkiaan vajaat 160 pankkia.

• työleveys 200 cm
• levyn korkeus 500 mm
• terä 8 x 80 mm sileä
• paino 235 kg

Ryhmän markkinaosuus maatiloista on
yli 70 ja rahoituksesta 67 prosenttia koko
maassa.

JYJ200

1150,-

J250R / J270R

• työleveys 250 cm / 270 cm
• levyn korkeus 650 mm
• terä 9 x 150 mm verkko
• paino 430 kg / 450 kg

Osuuspankkien rahoituspotti on
3,8 miljardia euroa ja yhteensä OP
Yrityspankin kanssa 4,7 miljardia euroa.
OP Etelä-Pohjanmaa on ryhmän
suurin maatalousrahoittaja noin
200 miljoonalla eurolla, joka on viisi
prosenttia koko ryhmän osuuspankkien
maatalousrahoituksesta.

JYJ250R
JYJ270R

Osuuspankit ovat merkittäviä
maatalousrahoittajia maatalousvaltaisilla
alueilla kuten lähimaakunnissa OP Vaasa
ja OP Keski-Pohjanmaa Kokkolassa.
Myös Etelä-Pohjanmaan alueen muut
osuuspankit ovat todella vahvoja
maatalouden rahoittajia.

1890,2200,-

JYH20-270

Hydrauliset

• levyn korkeus 650 mm
• terä 9 x 150 mm verkko
• kääntösylinterin koko 100/50 mm,
putki 7,5 mm seinällä
• levyosan pikakiinnitys
• terän kääntö hydraulinen
• kääntösylinterin lukkoventtiili

H15

• työleveys 250 cm
• paino 620 kg
JYH15-250

H20

3190,-

• työleveys 270 cm
• paino 740 kg
JYH20-270

3990,,3990

H30, sivusiirrolla

• työleveys 300 cm
• taittosylinterin koko 80/45 mm
• paino 850 kg
JYH30-300

5340,-

Lisävarusteet
Kannatinpyöräsarja
JYV01

590,Päätylevyt
JYV02L/R

149,-

kpl

Täydellinen
paineenrajoitusventtiilisarja
JYV144T

190,-

Valtakunnallisesti pienempien
osuuspankkien liiketoiminta on hyvin
pitkälle maatalousrahoitusta.

Varsinkin kotieläintilojen kannattavuus on heikentynyt viime vuosina, kun lihan ja maidon tuottajahinnat eivät ole nousseet samassa suhteessa
kuin kustannukset. Tämänvuotinen heikko viljasato nostaa viljan hintaa ja lisää ruokintakustannuksia, vastaavasti heikko säilörehusato saattaa
heikentää tuotantoa.

Tietyistä omaisuuseristä luopuminen ja harkittu ulkoistaminen esimerkiksi peltotöissä ovat yksi
tapa sopeuttaa tilan toiminta taloudellisten ongelmien aiheuttamaan tilanteeseen.

Katso lähin IKH-jälleenmyyjäsi osoitteesta: ikh.fi
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Konekauppaa yli 30 Vuoden Kokemuksella Jo Kolmannessa Polvessa!

Nipere ensiesitteli Ari Ollikkalan (vas.) ja Jorma Säntin näyttämät Rivakka-aurinkopaneelit ja
aurinkoenergiajärjestelmänsä lokakuussa Jyväskylän KoneArgriassa. Positiivisen kokemuksen
innoittamana yritys osallistui myös reilu viikko sitten Maatalouskonemessuille Helsingissä.

TARVIKETARJOUKSET:

4990
267,-

Teuvalainen Nipere Oy jatkaa liiketoiminnassaan maatilojen omavaraisuutta
lisäävien laitteistojen tarjontaa. Rivakkarehunkäsittelyjärjestelmillä
parannetaan
kotoisten rehujen valmistusta ja uudella
Rivakka-aurinkoenergialaitteistolla
mahdollistetaan aurinkosähkön käyttö.
-Yhteisenä tekijänä näissä on halumme
tarjota maatiloille mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen eli kustannusten
säästöön, sanoo Niperen toimitusjohtaja Ari
Ollikkala.
Hänen mukaansa erityisesti sähkön nousevat siirtokustannukset rassaavat niin
yrityksissä kuin maatiloillakin. Sähköä
kuluu maatiloilla vuodessa helpostikin 100200 000 kilowattituntia. Jos sitä saa olennaisesti alennettua, se vaikuttaa suoraan myös
siirtokustannuksiin.
- Aurinkoenergialla sähkönsäästö onnistuu erittäin kustannustehokkaasti. Kun sitä
käytetään tuotantoon, laitteistoon saa 40
prosentin investointiavustuksen. Se lyhentää takaisinmaksuaikaa olennaisesti, Ollikkala sanoo.
- Investointi on myös helppo toteuttaa, ja
valoisat keväät ja kesät mahdollistavat täysitehoisen aurinkoenergian hyödyntämisen.
Esimerkiksi 50 kilowatin ja 300 neliömetrin aurinkoenergiajärjestelmällä voidaan
tuottaa jopa 45 000 kilowattituntia, joka
kannattaa ehdottomasti käyttää kokonaan
maatilan omaan tuotantoon.
Ollikkalan mukaan jo 20 kilowatin järjestelmä on riittävä, mutta sen pienempiä ei
Niperen valikoimissa ole.

tamme, että asiakas varmasti tietää, mitä
koko paketti maksaa, ja laitteisto on asennettu sovitusti.
Nipere valmistaa aurinkopaneelit yhteistyössä vaasalaisen Ampnerin kanssa, jolla
on kokemusta isoista aurinkosähköjärjestelmistä. Osa komponenteista tulee Ampnerilta, osan Nipere tekee itse ja se vastaa myös
paneelien kokoonpanosta.
Ari Ollikkala huomauttaa, että myös maaasennus on hyvä vaihtoehto katolle, kunhan
oikea paikka esimerkiksi 300 neliön paneelistolle löytyy.
- Maassa asennus, huolto ja paneelien
suuntaus optimaaliseen ilmansuuntaan on
helpompaa. Lisäksi asennus on edullisem-

paa, hän laskee.
Nipere elää vahvasti maataloudesta, jossa
sen päätuote on Rivakka-rehunkäsittelyjärjestelmä. Se muodostaa kokonaisuuden,
joka sisältää kaikki tiloilla tarvittavat laitteet rehun valmistukseen, varastointiin ja
siirtoon.
- Pyrimme myymään tiloille aina näitä
kokonaisuuksia, emme niinkään yksittäisiä
koneita, Ari Ollikkala sanoo.
Suurin asiakasryhmä ovat investoivat
maito- ja nautatilat, kun taas sikapuolelle
menee lähinnä korvausinvestointeja. Niperen laitteistot taipuvat kaikkiin tilakokoihin.

Kun tilakoon kasvaessa myös käyttömäärät kasvavat, kotoisalla rehunvalmistuksella ja komponenttiruokinnalla saavutetaan
entistä suuremmat säästöt.
- Maailmalla komponenttiruokinta on
vielä huomattavasti pidemmällä kuin meillä
täällä, joten Suomessa on vielä paljon mahdollisuuksia korvata täysrehu, Ollikkala
sanoo.
Älykännykät ja tabletit ovat mahdollistaneet erilaisia toimintoja ja niiden ohjaamista
muualta kuin koneen viereltä. Automaation
ja tilakoon kasvaessa myös asennuksen ja
huollon merkitys on kasvanut.
Niperellä on Puolassa tytäryhtiö, ja viennin osuus liikevaihdosta on viidennes.

Nipere ensiesitteli aurinkoenergiajärjestelmänsä reilu kuukausi sitten Jyväskylän
KoneAgriassa ja viimeksi Maatalouskonemessuilla, joissa se herätti kiinnostusta.
Laitteisto on nyt myynnissä.
Ollikkala muistuttaa, että investointituen
seuraava määräaika päättyy tammikuun 15.
päivä. Nipere toimittaa laitteiston avaimet
käteen -periaatteella, mihin kuuluu myös
Nipere elää vahvasti maataloudesta, jossa sen päätuotteet ovat kaiken kokoisille tiloille soveltuvat Rivakka-rehunkäsittelyjärjestelmät ja niihin
tukihakemuksen teossa avustaminen.
- Avaimet käteen -toimituksella varmis- kuuluvat myllyt. Reilu viikko sitten järjestelmiä esiteltiin Saksan Eurotier-näyttelyssä.

PYLVÄSPORAKONE
16” 500W
LASER/PURISTIN

PAINEILMALETKUKELA 15M
9,5MM KUMI

• moottorin nopeus 1450 rpm
• poraistukka 3 - 16 mm
• pöytä 160 x 160 mm

• liitosletku 1,0 m
• liittimen kierre 1/4” uros
• automaattinen
sisäänkelaus

99,-

• altaan mitat
300 x 240 x
150mm

KOMPRESSORI 50L
412L/3HP/230V
•max. paine 8 bar
•2-sylinterinen,
öljyvoideltu lohko

499,-

169,-

New Holland T7030 PCE ...................-07
50km/h, 6700h, Hieno, hyvät varusteet

New Holland T7.270 AC ...................... -13
50km/h, 5195h. Siisti ja hyvin varusteltu

New Holland T6.140 EC...................... -14
50km/h, 3700h, Isme 170, jousitukset

New Holland T7030 PCE ...................-07
50km/h, 6600h, etunl, jousitukset

Fiat 80-90 DT + EK Isme 1400 .......... -91
7600h, suun.vaihtoilmankyt, Siisti yksilö!

CaseIH Puma 210 MC ....................... -08
50km/h, 6300h

125,-

MAV15

XT503600S

U9000

TARJOUS

99,-

ATA004

129,-

199,369,-

129,-

XWS068A

• max. pulttikoko M16

ULTRAÄÄNPESURI
9L RST

• moottori 1400 W / 230 V
• ilmamäärä 45 l/s
• alipaine 195 mbar
• 30 l säiliö ruostumatonta terästä

119,IKH9841

MUTTERINVÄÄNNIN 1/2”
MAX 1150NM

Yrityksen valikoimiin tulleilla
aurinkosähkölaitteistoilla tarjotaan
maatiloille mahdollisuuksia
kustannussäästöihin.

IMURI KUIVA / MÄRKÄ
LVC 30XES LAVOR

145,-

12kpl

VAIHTOKONEET:
LAV113

WKR41

• ei sisällä laakereita tai tiivisteitä
kuluttavia hiukkasia

Nipere tähtää myös aurinkoon

ALUMIINITYÖPUKKI
610X310MM 950MM
• uritetut askelmat ja työtaso
• kokoontaittuva, 2-puoleinen
•max. kantavuus 150 kg
• tason korkeus 95 cm

ERIKOISRASVA
EP-2 420ML

TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi
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IKH6433

HYLSYSARJA
1/4” 28-OS.
• 4-14mm
• pitkät ja lyhyet

319,-

39,-

BKT JA PETLAS
TRAKTORINRENKAAT.

29,-

249,-

KYSY TARJOUS MARKOLTA!

Ä.
N KAUAN KUIN TAVARAA RIITTÄ
TUOTTEITA RAJOITETTU ERÄ, NII

E-P:n Kone ja Tarvike Ky
www.konejatarvike.net

Rullatie 4, Seinäjoki. P (06) 428 9000
Turkkirata 24C, Pirkkala 040 687 4562

Seppo Rajahalme 0400 366 252
Timo Rajahalme 0400 260 047
Marko Rajahalme 0400 260 048 Renkaat / CaseIH

Nyt meiltä!

ÖVERUM VariFlex VFCX
4975 4-siipiset paluuaurat
• Avara, tukkeutumaton rakenne,
hydraulinen laukaisulaite
• Iso, traktorikuvioinen tukipyörä
lev. 330 mm halk. 643 mm

Tänäänkin on

hyvä päivä

Kampanjahinta sis. muistisylinterin, arvo 1400,-

konekaupoille!

• Isolla silppurikelalla
• Toimintavarmuus tulee muun
muassa innovatiivisesta
noukkimesta ja hydraulisesta
puristustelojen voimansiirrosta

• Kestävä Hardin 363 -pumppu
• 15 m VHY -puomisto

10.900,Uutuus!
MULTIVA Avaran 600 äes

TUHTI WS 14 -teräshallit

• 2 rivisellä jälkiharalla
• Uusi Multiva TerraSuper
10 x 65 mm joustopiikki
• Hanhenjalkaterillä (140 mm)
erinomainen luomuviljelyyn

Uutuus!

• Teräskehärunko kastomaalattua
kotelopalkkia
• Vapaata tilaa harjalle asti

14,2 x 26,8 m

22.590,-

• 15° katolla

(Kuvassa vasemmalla.)

MULTIVA Cerex 300 yleiskylvölannoitin
• Vahva rakenne, suuret säiliöt (3500 l),
säädettävä väliseinä ja itsekelautuva säiliöpeite
• Suuri vannaspainatus (80 kg) yleiskylvökoneeseen
• Hydraulinen vannaspainatuksen säätö
• Kaksoiskiekko vannastekniikka,
halk. 410 mm
Hinta alkaen

Suuri
vannaspainatus
(80 kg)

24.900,-

18.580,-

ELHO Cobra 7710
-tarkkuussilppuri

HARDI Master 1000 l
kasvinsuojeluruisku

Kuvassa Avaran 800.

Terässiivillä

19.220,-

Ennakkokaupan

rahoitustarjous!
Koroton ja lyhennysvapaa 31.12.2019 asti.
Kampanja voimassa 14.12.2018 asti. Kysy lisää!

Työkoneiden suoran kaupan nettohintatarjoukset (alv 0%) ovat voimassa 14.12.2018 asti. Osin rajoitettuja eriä. Toimituskulut eivät sisälly hintoihin. Kuvissa mahdollisesti hintaan kuulumattomia lisävarusteita.

Arto Tervahauta Oy
Seinäjoki
Tervajoki
Ilmajoki
Kauhajoki

Hautomonkatu 2
Loukontie 1
Aamukuja 11
Savikyläntie 15

Puh. 044 740 5000
Puh. 050 446 0184
Puh. 06 424 2600
Puh. 020 756 2420

Palvelemme ma-pe 8.30-17
Palvelemme ma-pe 8.30-17
Palvelemme ma-pe 9-17
Palvelemme ma-pe 8-17

www.lantmannenagro.fi
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Eteenpäin varovaisin askelin

Luoman tilalla Kauhajoella
on hyödynnetty viime
vuodet pihaton ja sen jälkeen
hankitun robotin etuja.

KEVÄÄN KYLVÖILLE
KOVA KOTIMAINEN!

UUTUUS
W700
Kysy tarjous
myyjältäsi!

Junkkari W700
• Työleveys 7 metriä
• Mekaaninen kylvölannoitin
• Suuri säiliökoko 6500 L
• Vannaspainatus max. 100 kg

Hinnat alkaen

46 600,-

Junkkari M400 Plus
• Työleveys 4 metriä
• Suuri säiliökoko 5700 L
• 20” jyräpyörästö
• Vannaspainatus max. 120 kg

(alv 0%)
+toimituskulut
(JJM41)

junkkari.fi

Hinnat alkaen

27 500,-

Junkkari S300 Plus

(alv 0%)
+toimituskulut
(JJS32)

• Työleveys 3 metriä
• Suuri säiliökoko 4200 L
• 20” jyräpyörästö
• Vannaspainatus max. 30 kg

Hinnat alkaen

38 500,-

Junkkari S400 Plus
• Työleveys 4 metriä
• Suuri säiliökoko 5700 L
• 20” jyräpyörästö
• Vannaspainatus max. 30 kg

(alv 0%)
+toimituskulut
(JJS41)

Virpi ja Jukka Luoma sanovat pihattoon siirtymisen olleen heidän työhistoriansa suurin ja helpottavinkin muutos. Työoloja kevennettiin vielä myöhemmin vaihtamalla lypsyasema robottiin.
TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi
Kauhajokelaiset Virpi ja Jukka Luoma ovat
kehittäneet maitotilaansa varovasti ja vähitellen, usein ratkaisuja pitkään harkiten.
- Me olemme valinneet sellaisen tien, että
mennään vähän kerralla, ja tapa on sopinut
hyvin meille, Jukka korostaa.
- Niin toimimalla ei tule turhia paineita
niskaan, Virpi täydentää.
Jukan vanhemmiltaan vuonna 1990 ostaman tilan parsinavettaa on laajennettu pikkuhiljaa kolmasti Virpin jäätyä päätoimisesti tilalle 1995. Ratkaiseva päätös rakentaa
pihatto tehtiin vuonna 2006.
Jukan mukaan navettainvestointi oli iso ja
sitä mietittiin kauan. Virpi muistaa, kuinka
mallia käytiin hakemassa eri puolilta maata
useista pihatoista.
- Oli hyvä asia, että se tuli silloin tehty.
Tämä olisi loppunut varsin lyhyeen, jos uutta
navettaa ei olisi tehty, Jukka sanoo.
Molemmat kokevat edelleen, että pihattoon siirtyminen oli parasta, mitä on tapahtunut heidän maidontuottaja-aikanaan.
Laajennuksissa on edetty sitä mukaa, kun
peltoalaa on saatu vähitellen hankittua lähialueelta. Käytännössä nurmella olevat pellot
ovatkin kilometrin sisällä talouskeskuksesta.

tehtyyn ratkaisuun. Robotti on helpottanut
fyysistä työtä, joka on muuttunut enemmän
valvonnaksi. Kone on kuitenkin aina kone,
Virpi muistuttaa.
Robottilypsyyn siirtyminen on näkynyt
maitotuotoksen selvänä nousuna ja parantuneena utareterveytenä. Ajallisesti robottihankinta osui juuri Venäjän vastapakotteiden aikaan maidon hinnan lähtiessä laskuun.
- Onneksi maitomäärä lisääntyi, mikä
vähän kompensoi hintaa, mutta eiväthän
kustannukset mihinkään laskeneet. Seuraavana vuonna investointi olisi ehkä jäänyt tekemättä tai sitä olisi siirretty, Jukka
arvelee.

tirinkiin, jossa tila on yhä.
- Nyt on alle päivässä kaikki rehut tehtynä,
kun siihen ennen meni monta päivää muiden
töiden ohessa. Lisäksi rehu on hyvälaatuista,
Virpi sanoo.
Tänä vuonna tilalla tehtiin poikkeuksellisesti kolmaskin säilörehusato paikkaamaan
kahden ensimmäisen sadon kolmasosan
vajausta.
- Kesällä näytti vielä pahalta, mutta kolmannella sadolla saatiin vajaus lähes korvattua. Näillä rehuilla selvitään jollain lailla
talvesta, Jukka uskoo.
Vuodenvaihteessa muuttuva rasva- ja
valkuaishinnoittelu on tiloille uusi tilanne.
Nopeammin pitoisuuksiin voi Jukan mukaan
Vuoteen 2013 saakka säilörehu tehtiin tilan vaikuttaa karjan jalostuksella ja ruokinnalla.
- Onkin kiinnostavaa ryhtyä kokeilemaan
omalla kalustolla. Kun se alkoi olla uusimiskunnossa, tarjoutui tilaisuus päästä urakoin- vaihtoehtoisia valkuaiskasveja ja monipuo-

listamaan ruokintaa, jotta laatu saadaan vastaamaan uutta hinnoittelua, Jukka pohtii.
- Tosin jo nykyisillä keskimääräisillä rasva- ja valkuaispitoisuuksilla me jäisimme
plussalle.
Luomatkin toivovat maidon tuottajahinnan nousemista, koska vain sitä kautta saadaan kannattavuutta parannettua. Nykyinen
tilanne näkyy tilan kassassa.
- Talouden kanssa jotenkin pärjää, mutta
mitään suuria investointeja ei tehdä. Kaikki
pakolliset saadaan tehtyä, että homma pyörii, Jukka sanoo.
Hän uskoo, että tilanne paranee vasta sitten, kuin maitomäärä vakiintuu kulutusta
vastaavalle tasolle. Nyt sitä on liikaa EU:sta
lähtien, ja Suomessakin osa maidosta joudutaan tekemään halvaksi jauheeksi.

Lehmien muutettua uuteen pihattoon vanhat tilat hyödynnettiin ja kunnostettiin nuorelle karjalle ja pikkuvasikoille. Tilannetta
helpotti, että kaikki laajennukset ovat yhteydessä toisiinsa.
- Uuteen navettaan tehtiin paikat pelkästään lypsylehmille, Jukka sanoo.
Alun perin pihatossa oli lypsyasema.
Vuonna 2014 se kuitenkin vaihdettiin robottiin, ja lypsyaseman paikalle saatiin lisää lehmäpaikkoja. Nyt navettaan sopii 70 lehmää,
ja kaikki paikat ovat täynnä.
Syynä robottilypsyyn siirtymiseen oli
huoli omasta ja lehmien terveydestä.
- Molemmilla on vielä työaikaa jäljellä.
Halusimme satsata työviihtyvyyteen sekä
keventää työtä, että pääsisimme aikanaan
eläkkeelle terveenä, Jukka perustelee.
Molemmat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Virpi ja Jukka Luoma ovat laajentaneet tilansa navettakokonaisuuttaan sitä mukaa, kun peltoa on hankittu lisää lähialueelta.

Anna joululahjaksi luettavaa!
Lehtitilaus muistuttaa
antajastaan pitkän aikaa.
Tulosta lahjan saajalle
lahjakortti verkosta
viestilehdet.fi/lahjakortti

Tilaa helposti:
l Täytä ja postita viereinen kortti
l Soita 020 413 2277 (klo 8-21)
l Tilaa netistä:
www.viestilehdet.fi/joulu

Tila

Huip a heti
tarjou puedullin
s voim
en
a
saakk ssa 24.12.
a!

Tilaan lahjaksi rastimani lehden:

Maaseudun Tulevaisuus Koneviesti
6 kk = 89 €

(MAV8112)

18 nroa = 119 €

3 kk = 58 €

(MAV8112)

9 nroa = 79 €

58 €

(norm. 78 €)

Suomen 2. luetuin päivälehti on
maaseudun yrittäjän paras tietolähde.
Ilmestyy 3 kertaa viikossa.

Lahjatilauskortti

Kyllä kiitos!

3 kk

Viestilehdet
Oy maksaa
postimaksun

Aarre
(KAV8069)
(KAV8069)

11 nroa = 79 €

(AAV8058)

6 nroa = 49 €

(AAV8058)

9 nroa

79 €

(norm. 108 €)

Tilaus on määräaikainen. Tilaus alkaa joulun jälkeen, seuraavasta mahdollisesta numerosta
ja se laskutetaan tilauksen alettua. Tarjous voimassa 24.12.2018 asti kotimaassa.
Lehden saaja ______________________________________________________________________________________
Lähiosoite _________________________________________________________________________________________
Postinumero ___________________ Postitoimipaikka ______________________________________________

Lehden maksaja ___________________________________________________________________________________
Lähiosoite _________________________________________________________________________________________
Postinumero ___________________ Postitoimipaikka ______________________________________________
Puhelin _______ – ________________ Sähköposti _____________________________@____________________
Antamiasi tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa Viestilehdet Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin henkilötietolain mukaisesti. Halutessasi voit kieltää yhteystietojen käytön/luovutuksen
ilmoittamalla siitä Viestilehdet Oy:n asiakaspalveluun: Viestilehdet Oy/Asiakaspalvelu, PL 440, 00101 Helsinki,
puh. 020 413 2277 (ark. 8–21). Asiakastietoja koskeva tietosuojalauseke löytyy verkosta www.viestilehdet.ﬁ

VIESTILEHDET OY
Tunnus 5002596
Info: M2
00003
VASTAUSLÄHETYS

Tietoa ja hyötyä ammattimiehille.
Tuntee koneet ja hallitsee tekniikan.
18 numeroa vuodessa.

6 nroa

49 €

0 €)

(norm. 70,8

Aarre tarjoaa tietoa ja elämyksiä
metsäasioista kiinnostuneille.
11 kertaa vuodessa.
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Helsingissä järjestetyillä ensimmäisillä
Maatalouskonemessuilla oli esillä kaikkiaan
lähemmäs 600 konetta, enemmän kuin
koskaan aiemmin Suomessa sisätiloissa.
Maatalouskonekaupan näkymät ovatkin
hieman aiempaa valoisammat.

Maatalouskonekaupan näkymät arvioidaan hieman aiempaa
valoisemmiksi. Konekauppiaat esittelevät uutuustuotteita
mieluusti messujen lisäksi käytännön töissä. Yksi näistä
tapahtumista on Nurmi-tapahtuma.

Käytetyillä traktoreilla kysyntää

Työkonekaupassa valoisampaa

Työkonekaupassa peruskoneet ostetaan
edelleen vasta sesongin koittaessa.

Ennakkokaupalla varmistaa räätälöidyn
koneen, sillä toimitusajat ovat pidentyneet.

TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi

Seinäjoen Konerenkaassa ei tukeuduta
kovin vahvasti työkoneiden ennakkokauppaan. Ennakkokaupassa asiakas tilaa tulevaksi vuodeksi koneen etukäteen vuoden
lopulla.
Toimitusjohtaja Jukka Holapan mukaan se
ei ole toiminut toivotulla tavalla, sillä koneita
ostetaan enemmänkin sesonkikohtaisesti.
Hän ottaa esimerkiksi aurat. Viime vuoden marraskuussa piti tilata tämän vuoden
aurat, mutta ennakkomyyntiaikana kaupat
tehtiin vain yksistä auroista.
- Tilasimme aiempien vuosien tapaan niitä

kuitenkin reilusti omaan lukuumme. Vielä
syyskuun alkupuolella niitä ei ollut myyty
ainoatakaan. Niiden kysyntä alkoikin vasta
lokakuun puolella, kun ensimmäisiä kyntöjä
aloitettiin.
- Nyt kaikki aurat on myyty, eli se meni
ihan nappiin. Ilman omaa riskiä emme olisi
tehneet kauppoja tähän malliin, Holappa
sanoo.
Hänen mukaansa peruskoneissa eli auroissa, äkeissä ja heinäkoneissa onkin menty
siihen, että kysyntä on ajankohtainen vasta
sitten, kun tarve eli sesonki koittaa. Tiukassa

rahatilanteessa ei ehkä pystytä sitoutumaan
hankintaan aiemmin.
Raskaskonekaupassa sekä traktorit että
puimurit ovat käytännössä tehdastilauskoneita. Antti Paavolan mukaan varsinkin
puimurikaupat ovat aikaistuneet ja ne tulevat 80-90 prosenttisesti tammi-helmikuun
loppuun mennessä.
- Maahantuoja tilaa niitä myös omaan
varastoonsa ja niitä myydään puintikauden
aikana, sillä kysyjiä riittää. Paljon on kiinni
tietenkin puintikauden olosuhteista, hän
huomauttaa.

Maatilojen taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikuttaa maatalouden raskas- ja työkonekauppaan, kuvaa Seinäjoen Konerengas
Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja
Antti Paavola. Vaikka kauppa onkin yrityksessä käynyt tänä vuonna aiempien vuosien
tapaan, myynnin rakenne on muuttumassa.
- Uusien traktorien myynti on ollut jo jonkin aikaa laskussa. Edes myytyjen traktorien
keskitehon nouseminen ei ole korvannut
kappalemäärän laskua, hän sanoo.
Kuvaavaa hänen mukaansa on, ettei New
Hollandia ja Case IH:ta edustava Konerengas
ole juuri myynyt tänä vuonna pienemmän
kokoluokan traktoreita.
Yritys onkin reagoinut uusien traktoreiden kysynnän laskuun panostamalla käytettyjen traktoreiden ja koneiden kauppaan.
- Olemme lisänneet varsinkin traktoreiden
ostamista esimerkiksi tuotannosta luopuvilta tiloilta, jotka saattavat tarjota myyntiin
koko kalustoaan. Tilojen säästölinja näkyy
lisäksi siinä, että käytettyjen traktorinrenkaiden kysyntä on kasvanut paljon, Paavola
sanoo.
Myös maatalouden rakennemuutos haastaa konekauppaa. Tilojen koko kasvaa ja
viljelijät ovat entistä ammattitaitoisempia,
mikä vaatii myyjiltäkin samaa.
-Se laittaa meidätkin miettimään strategiaamme, mihin tähtäämme viiden vuoden
kuluttua. Lähtökohta meillä kuitenkin on,
että jos jossain Suomessa maatalous jatkuu,
se jatkuu juuri Etelä-Pohjanmaalla.
- Täällä on vahva usko, isot jalostavat laitokset vieressä ja sama määrä peltoa viljeltäväksi. Vaikka tilat lopettavatkin, yksikkökoSeinäjoen Konerengas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Paavola (vas.) ja toimitusjohtaja Jukka Holappa luottavat konekaupassa siihen, että jos
ko kasvaa, Paavola perustelee.
jossain Suomessa maatalous jatkuu, niin Etelä-Pohjanmaalla.

TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi
Maatalouden työkonekaupassa on tänä vuonna huomattavasti valoisammat näkymät kuin
vielä vuosi sitten, kuvaa tilannettaan Lantmännen Agron maatalouskauppias Arto Tervahauta Seinäjoelta.
Hänen mukaansa siihen vaikuttaa osaltaan,
että kuivuudesta huolimatta viljasato oli tällä
alueella siltikin varsin kohtuullinen ja laadultaan hyvä.
- Viljanviljelijällehän hinta on nyt todella
hyvä. Vastaavasti se lyö kotieläintiloja korvalle, hän summaa kesän sadon.
Parhaillaan käynnissä oleva maatalouskoneiden ennakkomyyntiaika on Tervahaudan
mukaan sujunut hyvin. Hän pitääkin ennakkomyyntiä edelleen tosi tarpeellisena.
- Konevalmistajilla toimitusajat ovat venyneet nimittäin todella pitkiksi, erikoiskoneiden ennakkokaupassakin saa varautua
vähintään puoleen vuoteen. Ennakkokaupalla
kuitenkin varmistaa vähänkin räätälöidymmän koneen saannin halumaansa aikaan, hän
sanoo.
Pidentyneet toimitusajat johtuvat siitä, että
maatalouskoneilla on Keski-Euroopassa nyt
kova kysyntä. Isotkaan valmistajat eivät tee
koneita varastoon.
Vähänkin suuremmat ja erikoisemmat
koneet kuten paalaimet alkavat olla jo niin
tilan tarpeiden mukaan räätälöityjä, että kaupan pihaan niitä ei kannata ostaa. Siitä Tervahaudalla on kokemusta.
- Kone on aina vääränlainen, siinä on
joko liikaa tai liian vähän varusteita. Riskillä kokeilimme ottaa tälle alueelle sopivaksi
varustellun navigaattoriruiskun varastoon,
mutta se oli pitkään pihassa, hän kuvaa.
Sen sijaan peruskoneiden kuten perävaunujen, aurojen tai äkeiden kohdalla tilanne on

toinen. Niitä voi pihassa olla ostettuna muu- valikoimiin erilaisia kaupankäyntimalleja.
tamaa sorttia.
Konekaupassa on kuitenkin aina maakohtaiNiitä menee myös sesonkikaudella, Ter- set painotukset, hän korostaa.
vahaudan mukaan tosin usein vasta sesonArto Tervahauta Oy:llä on neljä Lantmänkitöiden jälkeen. Esimerkiksi kylvökone
vaihdetaan usein kylvöjen jälkeen tai äes
muokkauksen jälkeen.
- Kylvönteossa saatetaan huomata, että
nopeamminkin tämän voisi tehdä, ja hankitaan suurempi kone.

nen Agro -toimipistettä: Seinäjoen lisäksi
Kauhajoella, Ilmajoella ja Tervajoella. Yritys
työllistää kaikkiaan 15 työntekijää omistajan
lisäksi.

Maatalouden rakennemuutos näkyykin selvästi konekauppiaalla. Vaikka tilaluku alenee,
samat hehtaarit pysyvät, mutta harvemmilla.
Silloin tarvitaan järeämpää kalustoa.
- Ensimmäisenä se näkyy perävaunujen
koon kasvamisena, ja alkaa mennä kolmiakselisia kärryjä. Niittokoneet ovat kymmenmetrisiä ja myös aurojen ja äkeiden koko kasvaa.
Esimerkiksi aurat ovat vähintään viisisiipiparisia, Tervahauta kuvaa tilannetta.
Tänä syksynä kulutusosia on mennyt kovan
maan vuoksi normaalia enemmän, etenkin
aurojen kärkipaloja.
Konekaupan edustuksia on vaihdettu vilkkaasti viime kuukausina. Siihen vaikuttavat
niin valmistajien kuin koneliikkeidenkin viimeaikaiset omistusjärjestelyt.
Tervahaudan mukaan viljelijät ovat odottaneet Lantmännen Agrolle siirtynyttä Kuhnia,
josta ennakoidaan ketjulle uutta suosikkia.
Myös Helsingin Maatalouskonemessuilla palkittu Multivan Cerex -kylvölannoitin on odotettu uutuus paikkaamaan Tumen jättämän
aukon.
Lantmännen Agro osti K-maatalouden liiketoiminnan puolitoista vuotta sitten, ja paikalliset kauppiaat Tervahaudan tapaan jatkavat
edelleen itsenäisinä. Hänellä on pelkästään
myönteisiä kokemuksia uudesta tukkurista.
- Meillä on nyt sellainen kumppani, jonka
pääbisnes on maataloudessa. Sen kautta pää- Lantmännen Agron kauppias Arto Tervahauta Seinäjoelta on tyytyväinen työkonekaupan
semme hyödyntämään synergioita ja saamme parantuneisiin näkymiin.
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Sikatilaa kehittämään talous edellä

VAIHTOKONEET

Isokyröläisen sikatilan isäntänä
aloittanut Antti Hyppönen on
pohtinut perusteellisesti ja uusin
ajatuksin tilan ja tuotannon
tulevaa kehittämistä.

SEINÄJOEN KONEKESKUS

31 370 €
Junkkari 4000 Plus
-12
Erittäin siisti ja hyväkuntoinen Isobus Maestro.
Juho Keskikangas 010 76 85742

Hinnat
alv 0%

28 145 €

30 564 €

28 255 €
Junkkari Maestro 4000
-13
5700l säiliö. Siisti kone hyvillä varusteilla!
Tatu Ruotsalainen 010 76 85626

Väderstad Rapid Rd 400c
-10
Tulossa hyvillä varusteilla oleva Rapid. Kylvetty n.3000ha
Tatu Ruotsalainen 010 76 85626

Junkkari Maestro 4000
-12
Hyvin pidetty kone, kylvetty n. 780ha, etumuokkain
Jaakko Keskinen 010 76 85712

KÄYTETTYJEN KYLVÖKONEIDEN VARASTOPOISTO VUODEN LOPPUUN SAAKKA, KYSY TARJOUS!

28 145 €
Junkkari Simulta 4000ST
-13
Isobus ohjaus, täyskiekko, r.urat siemen ja lantapuolella, kylvetty 500ha
Petri Väli-Torala 010 76 85703

23 790 €
Junkkari Simulta 4000ST
-11
1000ha ajettu perusvarma simulta.
Kiekkovantaisto, etulata ym.
Petri Väli-Torala 010 76 85703

20 959 €
Tume Vega 4000
-09
5640l säiliö, kiekkovantaisto, pyöränvälijyrä, sitkaimet ym.
Janne Luoma 0107683477

20 967 €
VM Aitosuorakylvö
-00
Siistikuntoinen kolmen metrin VM
Matti Ylämäki 010 76 85677

20 564 €
Kongskilde Kombijetcd 3304
-00
Siisti puhallinkylvölannoitin, pyöränvälijyrä, hydr.kaksoisetulata
Tapani Rinta 010 76 83480

20 080 €
Junkkari Simulta St 4000
-05
Siisti kone! etulata, rivimerkkarit,
kiekkovantaisto
Tatu Ruotsalainen 010 76 85626

Antti Hyppönen on ollut koko nuoruutensa mukana sikatilan töissä. Hänen mukaansa maatilan jatkamiseen pitää olla kiinnostusta, jopa intohimoa.
TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi

Hän sanookin laajentavansa tuotantoaan siksi, että se olisi hänelle kannattavaa
toimintaa.
- Yritystoiminnan tavoite on tuottaa yritTuore sikatilan isäntä Antti Hyppönen on täjälle voittoa tai sijoittajan sijoittamalle
pyörittänyt exceliä ahkerasti. Talouslukuja pääomalle tuottoa. Siihen tähtäävät kaikki
on laskettu sekä ennen sukupolvenvaihdos- yritykset, miksei sikalakin, hän kysyy.
ta että sen jälkeen tilan ja sen tuotannon
kehittämiseksi.
Sukupolvenvaihdoksen etuna Hyppönen
- Talous edellä tällä alalla on mentävä, hän pitää, että siinä pääsee aloittamaan puhtaalta
viittaa sikatalouden jo pitkään jatkuneeseen pöydältä. Kaikki tekijät ovat tiedossa velkaheikkoon kannattavuuteen.
määrästä kustannusrakenteeseen, samoin
Ostaessaan vanhemmiltaan sikatilan Hyp- kuinka kehittää.
pösellä oli selvät suunnitelmat, millainen se
Hyppönen on laskenut, että hän saa tuoolisi 10 vuoden kuluttua. Muuttujia ja vaih- tannosta palkan, jolla elää. Se ei ole kuitentoehtoja on paljon, mutta tärkeintä hänen kaan linjassa sijoituksen suuruuteen sekä
mukaansa on kuitenkin tietää, mihin pyrkii. työpäivien pituuteen sikalassa ja työpöydän
- Tuotanto pysyy jatkossakin yhdistel- ääressä. Lisäksi hälytyksiä sikalan ruokkimänä. Kehitän ja laajennan sitä vähitel- jasta, ilmastoinnista ja lämpökeskuksesta voi
len muuttamalla sikalan kiertoa niin, että tulla 24/7.
emakoita tulisi lisää. Ylimääräiset porsaat
- Markkinoilta saatava hinta pitäisi
menevät joko välitykseen tai teen lihasikalan olla korkeampi. Nyt maailman puhtainperään, Hyppönen linjaa.
ta sianlihaa myydään bulkkihinnalla, hän
Hän korostaa, että nämä ovat vasta suun- harmittelee.
nitelmia. Ne toteutetaan vain, jos kaikki asiat
Sianlihatuotantoon liittyvät myös omat
menevät nappiin.
riskinsä, joista eläintaudit, erityisesti afrikkalainen sikarutto, ovat pahimmat. Myös
Tilan yhdistelmäsikalassa on 120 emakkoa hintariski voi konkretisoitua äkkiä.
ja vajaat 700 lihasikapaikkaa. Kaikki por- Nyt viljan hinnannousu syö katetta varsaat kasvatetaan tällä hetkellä itse ja tilalta sinkin ostoviljaa käytettäessä, sillä lihan
myydään lihasikoja keskimäärin noin 3 500 hinta ei ole noussut vastaavasti, hän ottaa
vuodessa.
esimerkin.
Hyppösen lähtökohtana on, että vanhalla
tavalla ei uutta kannata enää lähteä tekemään. On oltava hieman etukenossa, sillä
hyvin todennäköisesti eläinten hyvinvointi
painottuu tulevaisuudessa sikatalouden
lainsäädännössä ja käytännöissä.
- Silloin emakkosikalassa korostuvat
vapaaporsitusratkaisut, ja siihen kelkkaan
aion lähteä mukaan tulevissa investoinneissa. Se on kalliimpaa, mutta siihen kannustetaan myös tuen kautta, Hyppönen sanoo.
Lisäksi tarkoituksena on muokata vanhoja
sikalaosastoja niin, että niitä pystyy hyödyntämään entistä paremmin. Pienellä invesSikatilan tuoreella isännällä Antti Hyppösellä
toinnilla saa nykyiset seinät tuottamaan
on selvät suunnitelmat tilan tuotannon
tehokkaammin ja eläimiä menee enemmän
kehittämiseksi. Varsinainen kiinnostus
läpi.
lähteä jatkamaan tilalla syntyi armeijan
- Investoin mieluimmin kannattavaan tuojälkeen ja hän haki pohjan talousosaamiselle
tantoon kuin kalliiseen peltoon, Hyppönen
agrologiopintojen kautta.
linjaa.

Spv:n tekoon riittävästi aikaa
Sukupolvenvaihdoksen tehnyt Antti Hyppönen tiesi haluavansa jatkaa tilaa, kun hän
lähti opiskelemaan Ilmajoelle agrologiksi
vuonna 2012. Hän ehti olla välillä töissä
A-Tuottajilla, mutta siirtyi tänä syksynä
päätoimiseksi maatalousyrittäjäksi.
Oman kokemuksensa perusteella hän
pitää tärkeänä, että sukupolvenvaihdos
otetaan myyjän ja ostajan välillä puheeksi mahdollisimman aikaisin. Silloin siihen ehtii valmistautua henkisesti, käydä
asiat läpi kaikkien kesken ja selvittää eri
vaihtoehdot.
- Talouslaskelmiin on tarjolla ulkopuolista apua. Itse huomasin, että agrologikoulutuksen talousopinnoista sai hyviä apuja

oman tilan laskelmiin, hän sanoo.
- Alussa on tärkeää kartoittaa myös ne
asiat, miten ei ainakaan pidä toimia. Näin
vältetään turhat virheet.
Pahinta Hyppösen mielestä on, että kaupat tehtäessä ostaja ei tiedä mitä on ostamassa eikä myyjä tiedä oikeaa hintaa. Jo
vuotta ennen kauppoja olisi asioita hyvä
olla alustavasti paperilla.
Silloin voi vielä pohtia, lähteäkö mukaan
vai ei. Jos laskelmat osoittavat, ettei taloudellista pohjaa ole, silloin ei pidä lähteä jatkamaan. Sama koskee intohimoa. Jos sitä ei
ole, silloinkaan ei pidä jatkaa.
- Kun nimi on alla, siitä lähtien pitää olla
mukana täysillä, hän korostaa.

19 677 €
Junkkari 3000T
-12
kylvetty vain 600ha, hyvät varusteet.
Matti Ylämäki 010 76 85677

10 403 €
Junkkari Simulta 3000T
-00
Täyskiekkokone hyvältä pidolta.
Kylvetty noin 600ha
Matti Ylämäki 010 76 85677

4 435 €
Simulta 2500 KH
-92
heinäsiemenlaite, kiekkovantaisto.
Siisti kone!
Tapani Rinta 010 76 83480

95 967 €
John Dere 6210R
-13
3490h, Siistikuntoinen kone kattavilla
varusteilla.
Janne Luoma 0107683477

23 306 €
Avant 635
-12
2159h, työtehopaketti, puomin kellunta, luistonestoventtiili
Janne Luoma 0107683477

16 290€
Junkkari Simulta 4000ST
-04
piensiemenlaite, rivimerkkarit, säädettävä väliseinä, pakkeri, etulata
Matti Ylämäki 010 76 85677

9 274 €
Junkkari Simulta ST3000
-00
täyskiekkokone, pyöränvälijyrä,
hydraulinen etulata
Janne Luoma 0107683477

2 419 €
Junkkari Simulta 2500
-88
Tästä Simulta kylvöille, siemenpuolella
kiekot
Tatu Ruotsalainen 010 76 85626

99 193 €
John Deere 6145M
-18
263h, isot renkaat ja huippuvarusteet.
Uuden takuulla!
Ano Halla-Aho 010 76 83476

9 596 €
John Deere 3140
-81
7300h, neliveto, pikavaihteet,
lohkolämmitin
Ano Halla-Aho 010 76 83476

16 048 €
Tume JC3000
-09
Isopakkeri, rivimerkkarit,
piensiemenlaite ym.
Juho Keskikangas 010 76 85742

12 500 €
Junkkari Simulta ST4000
-01
Fiksusti pidetty ST. Uusi isopakkeri ja
vetoaisa!
Juho Keskikangas 010 76 85742

7 983 €
Kongskilde HT 3000S
-02
pakkeri, kiekkovantaisto, digi
pa-mittari
Jaakko Keskinen 010 76 85712

11 693 €
Kongskilde HTS
-02
Hyväkuntoinen, kylvetty noin 1200ha
Ano Halla-Aho 010 76 83476

7 983 €
Tume Combi Turbo 540
Työleveys 4m.
Petri Väli-Torala 010 76 85703

7 983 €
Juko HT3000
Kiekkovantaisto, pressukansi,
rivimerkkarit, etulata
Petri Väli-Torala 010 76 85703

11 290 €
Juko HT3000S
-02
piensiemenlaite, rivimerkkari, pakkeri,
säädettävä väliseinä
Matti Ylämäki 010 76 85677

4 758 €
Juko 3000 HT
-97
2200l säiliö, siemenpuolella
kiekkovantaisto
Jaakko Keskinen 010 76 85712

225 000 €

208 870 €

157 258 €

109 000 €

John Deere S660 FT4
-17
180h, Hieno sisäänajettu rumpupuimuri, ei leikkuupöytää
Janne Luoma 0107683477

John Deere T660
-14
450h. Siistikuntoinen T-sarjan kone
vähillä tunneilla. ei leikkuupöytää
Janne Luoma 0107683477

John Deere 6215R Ultimate
-17
50km/h, 700h, Uudenveroinen kone
huippuvarusteilla!
Ano Halla-Aho 010 76 83476

Fendt 828 50km/h
-12
7385h, etuvoimanotto, jousitukset,
etunostolaite
Ano Halla-Aho 010 76 83476

54 838 €
John Deere 6820
-04
3800h, 50km/h, jousitukset, uudet
renkaat
Janne Luoma 0107683477

54 032 €
Agronic 20m3
-09
8m multain, pumppukuormain lisätaittonivelellä ym.
Janne Luoma 0107683477

Hankkija Konekeskus Seinäjoki Latvalantie 4, 60510 HYLLYKALLIO. Puh.

51 900 €
John Deere 6430 Premium
-08
50km/h, 3420h, ilmaistuin, jousitukset
Ano Halla-Aho 010 76 83476

37 903 €
Valtra 8450
-02
10000h, Siisti voimanpesä. Hydr.
suunnanv., metsähytti
Tapani Rinta 010 76 83480

10 403 €

15 241 €
Hese 1000-48
-17
4,8m tielana polanneterällä. Erikoisjäreä malli!
Janne Luoma 0107683477

Seko Samurai 600/200
purku molemminpuolin, vaakaruuvi,
sähk.ohjaushallinta
Jaakko Keskinen 010 76 85712

010 76 83470. Avoinna: ma-pe 8-16

34 274 €
JCB 535-95
-03
6650h, nostokyky 3,5tn, nostokorkeus
9,5m
Ano Halla-Aho 010 76 83476

4 200 €
Väderstad 4,7m
-95
joustopiikkiäes + piensiemenlaite
Ano Halla-Aho 010 76 83476
Facebookissa:
KONEKESKUSSEINÄJOKI
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TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi

Konepajatyöntekijät kiven alla

Nortech Metal Oy:n toimitusjohtaja Jorma
Lähetkangas on huolissaan, mistä perusduunarit
jatkossa löytyvät. Kaikki kun eivät voi tubettaa.

Nortechin koneistaja Juho Hallberg (vas.) ja toimitusjohtaja Jorma Lähetkangas sorvin ääressä. Tällä kertaa työn alla on sarja lumilinkoon kuuluvia puslia.

Metallialan konepajoilla menee nyt suhteellisen hyvin, mikä merkitsee kasvavaa
ammattityövoiman tarvetta. Vaikka maassa
on työttömiä, totuus konepajojen työvoiman
saatavuudesta on kuitenkin karu.
- Meillä on kova kasvuhalu, ja puolentoista vuoden toimitusjohtajuuteni aikana
olen rekrytoinut kymmenkunta henkilöä.
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on
kuitenkin huono, kuvaa tilannetta toimitusjohtaja Jorma Lähetkangas isokyröläisestä
Nortech Metal Oy:stä.
- Jokainen työntekijä on pitänyt hakemalla
hakea.
Lähetkankaan mukaan kortistossa on
metallialan ammattilaisia, mutta metallialan
yritys ei kuitenkaan voi laskea sen kautta
saatavan työvoiman varaan työntekijöitä
hakiessaan. Hän huomauttaakin, ettei kortistoon ole tänä päivänä varaa kouluttaa
ketään.
Nortech on tyypillinen alihankintakonepaja, joka valmistaa asiakkaan piirustuksilla ja
laatuvaatimuksilla eri komponentteja.
Yrityksen perustyöntekijät ovat cnckoneistajia, joilta vaaditaan koulutusta ja
ammattitaitoa ja joista on myös suurin tarve.
Kun lopullinen koulutus tapahtuu aina työpaikalla, ammattitaidon ohella työhönotossa
korostuu Lähetkankaan mukaan myös toinen kriteeri, asenne.
- Jos on ahkera, asenne on kunnossa ja osaa
tehdä töitä, alalle kouluttautumatonkin voi
oppia tietyn ammattitaidon. Hän voi tehdä
tiettyjä töitä kuten käynnistää valmiiksi
ohjelmoidun koneen ja käännellä kappaleita.
Tällaista työntekijää tarvitaan esimerkiksi
sesonkitöihin, hän sanoo.
- Suunnittelu ja ohjelmointi ovat tietenkin
siihen koulutettujen tehtäviä.
Lähetkankaan mukaan etenkin maanviljelijöillä edellä mainitut ominaisuudet

täyttyvät. Maatalouden sesonkiaikojen
ulkopuolella saattaisikin viljelijöille löytyä
lisää työpaikkoja teollisesta ympäristöstä.
Esimerkiksi Ylihärmän teollisuusyrityksissä
on toimittu näin.
- Myös maatilojen lapsilla asenne työhön
on saatuna perintönä kunnossa. Työelämän
kannalta se on yksinomaan eduksi.
Koulutuspaikkojen puutteesta työvoiman
saanti ei ole kiinni, sillä metallialan opetusta on muun muassa Vaasassa, Seinäjoella ja
Lapualla. Ongelmana vain on vähäinen kiinnostus koulutukseen.
- Vaasassa aloitti nuorisopuolella kolme
opiskelijaa koneistuksen opinnot. Miten jatkossa turvataan Vaasan ja pelkästään Wärtsilän tai ABB:n työvoimatarpeet, Lähetkangas
pohtii.
Osasyyn tilanteesta hän vierittää metallialan koulutuksen heikolle markkinoinnille.
Myös alan julkisessa kuvassa olisi hänen
mielestään parannettavaa.
- Ala kuvataan usein pimeinä pajoina, joissa kipinät lentävät, kun hitsisaumaa vedetään likainen vanha maski päässä. Todellisuudessa tehdassalit ovat nykyisin valoisia
ja siistejä, ja esimerkiksi cnc-koneistus on
pitkälle tietoteknistä osaamista vaativaa,
Lähetkangas sanoo.
Hän muistuttaa, etteivät kaikki nuoret voi
olla tubettajia, vaan Suomi tarvitsee pystyssä
pysyäkseen perusduunareita. Reality-sarjoihin hän kaipaisikin tietoisuutta, mitä ovat
työyhteisö, työkaverit ja hyvä työhenki.

Ulkoistus ajan henki

Maataloudessa töiden ulkoistus on vielä
varsin tuore ilmiö, mutta teollisuudessa
se on ollut yleinen käytäntö jo pitkään.
- Kaikkea ei ole järkevää tehdä itse vaan
osan töistä voi ulkoistaa, tiivistää toimitusjohtaja Jorma Lähetkangas Nortech
Metal Oy:stä.
Yritys valmistaa alihankintana metallialan tuotteita yhdelle ns. pääasiakkaalle.
Sitä tukemaan on hankittu ja hankitaan
muitakin asiakkuuksia, joilla tasataan

tuotantoa ja joiden tuotteita voidaan valmistaa hiljaisempina aikoina.
- Kartoitamme lisää alihankintamahdollisuuksia maatalous- ja metsäkonesektorilta. Se on sektorina laaja, ja tarjoaa
aina mahdollisuuksia, hän linjaa.
Nortech sopi äskettäin esimerkiksi
Sampo Rosenlewin puimureiden koneistuksen aloittamisesta. Puimurivalmistaja
ulkoisti koneistuksensa saadakseen lisää
kapasiteettia kokoonpanoon.

Sampo Rosenlew ulkoisti puimuriensa
koneistuksen Nortech Metalille. Tällä
puimurivalmistaja sai lisää kapasiteettia
kokoonpanoonsa Porissa.

www.proagria.fi/ep

NHK Seinäjoki on
täyden palvelun toimipaikka
Seinäjoella täyden palvelun toimipaikassamme
palvelee niin työkonemyynnin, varaosa- ja
tarvikemyynnin, lypsyrobotti- ja pihattomyynnin,
robottihuollon kuin tilaneuvonnankin asiantuntijat. Ovet pidämme avoinna arkisin kello 8 – 16
Tervetuloa! Nurmontie 113, 60510 Seinäjoki

Suunnittele kanssamme taloutta ja nauti tuloksista!

Voit poiketa paikan päälle kyselemään Pekalta
laadukkaista ja tehokkaista Pöttingerin työkoneista, jotka ovat nyt osa NHK:n tuotevalikoimaa.
Pekka Karhukorpi 040 901 1239

Tunnetko omaa talouttasi?
Tiedätkö, paljonko rahaa tulee ja
mihin se kaikki raha kuluu?

Kuinka omaan kassaan saa
jäämään rahaa?

Mitä palveluita ProAgrian
tilipalvelut tarjoavat?

-Omaa taloutta ja toimintaa pitää suunnitella.

Muuttuva maailma ja muut haasteet, kuten han-

Siinä suunnittelussa asiatuntijan apu on usein

Voit toki tulla morjenstamaan Jania samalla kun
haet täydennystä robotin pesuaineisiin.
Jani Perälä 040 901 1258

kalat sääolosuhteet, EU-tukipolitiikka, alhaiset

korvaamatonta, varsinkin jos kyse on isosta

tuottajahinnat ja monet muut muuttuvat tekijät

tilakokonaisuudesta, ja halua on kehittää omaa

haastavat viljelijöitä päivittäin. Välillä voi viljeli-

liiketoimintaansa, kertovat ProAgrian tiliapalve-

Tietenkin voit aina piipahtaa keskustelemassa
robottilypsystä ja pihattorakentamisesta Jorman,
Juhan tai Juhon kanssa.
Jorma Rantala 040 901 1257, Juha Vähäkallio
043 211 3941, Juho Lammi 043 211 3926

jästä tuntua siltä, ettei itsellä ole mahdollisuuksia

luasiantuntijat.

vaikuttaa omaan yritystoimintaansa ja sen tulok-

- Jos ajatellaan vuodenkiertoa, esimerkiksi loppu-

ProAgria Tilipalvelu kattaa eri yritysmuodot,
verolajit ja tuotannon erityispiirteet. Palvelu tarjoaa asiakkaalle usean asiantuntijan
talous- ja tuotanto-osaaminen koko tilan johtamisen näkökulmasta. Osaajien yhteistyössä
voidaan miettiä seuraavan vuoden maatalouden tuotantopanosten hankintoja, kone- ja

seen. Ajatus on kuitenkin väärä. Yhdessä meidän

vuonna voi välitilinpäätöksen avulla suunnitella

rakennusinvestointeja, asiakkaan parhaaksi.

ProAgrian asiantuntijoiden kanssa voit suunnitella

loppuvuoden tapahtumia. Jos kuittien kirjaus jää

tulevaisuutta ja löytää sinne monenlaisia taloutta

vuoden alkuun, niin varsinaisessa tilinpäätöksessä

helpottavia ratkaisuja.

ei suuria enää voida tehdä, painottavat ProAgrian

Samalla matkallahan voit kysäistä Timolta JCB:n
ja KUHNin varaosista ja huoltopalveluista.
Timo Ojala 050 347 6624

Uusi toimipaikkamme avautuu Seinäjoelle ensi
kevään aikana. Seuraa ilmoitteluamme ja tule
juhlimaan avajaisia!

Meiltä täydet varaosa- ja
huoltopalvelut kaikkiin
KUHNin ja JCB:n koneisiin.
Kysy lisää Timolta!

asiantuntijat.

Kysy lisää: Satu Kallioniemi, p. 040 848 7759, satu.kallioniemi@proagria.fi

Tilipalvelut

www.kaarirakenne.fi
facebook.com/kaarirakenne
.instagram.com/kaarirakenneoy
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www.kaarirakenne.fi
facebook.com/kaarirakenne
.instagram.com/kaarirakenneoy

ERITTÄIN

KUSTANNUSTEHOKAS
ERITTÄIN

HUOLETON

KUSTANNUSTEHOKAS

RATKAISU

KOKONAISTOIMITUS
SINUN TARPEESEESI
HUOLETON
RATKAISU
KOKONAISTOIMITUS

SINUN TARPEESEESI

PUH. 020 7879 650 * WWW.MIEDONMETALLI.FI
PYYDÄ TARJOUS sinulle sopivasta halliratkaisusta! Jere Kujanpää 045 875 5501

PYYDÄsinulle
TARJOUS
sinulle sopivasta
halliratkaisusta!
Jere
Kujanpää
045 875 045
5501 875 5501
www.kaarirakenne.fi
kaarirakenne
kaarirakenneoy
PYYDÄ TARJOUS
sopivasta
halliratkaisusta!
Jere
Kujanpää

KONE VÄLITYSTÄ

www.kaarirakenne.fi

kaarirakenne

kaarirakenneoy

Välitän maatalouskoneita koko
Euroopan alueelta. Luotettavaa toimintaa
ja laadukkaita koneita yli 10 vuoden ajan.
Palvelun hinta 1300€ + alv
Hintaan sisältyy katsastus ja rekisteröinti Suomessa.

Koneurakointi Toni Harju Oy
044 3772 963

WWW.URAKOINTIHARJU.FI
WWW.HAPAKONEET.COM
• Suomalaiset
urakoitsijan
perälanat
• Juontokourat
vinssillä tai ilman
• Halkaisukoneet
• Hiekoituskauhat
• Kantoharat
• Polanneaurat

2016 | nauta 4 79

2016 | nauta 4 79

HAPA

Hunnakontie 99. 62760 Menkijärvi

0400 457 929

Katso lähin jälleenmyyjä

www.hapa-koneet.com

• REMONTTI- JA RAKENNUSPALVELUT
• MÄRKÄTILATYÖT
• KIRVESMIESTYÖT
• VESIKATTOTYÖT
KATSO LISÄÄ:

Urakoitsijan vuodet eivät ole veljeksiä

kestopalkki@kestopalkki.fi

Yli 15 vuotta lähinnä lietteenlevitystä urakoinut nurmolainen
Kai Yli-Soini sanoo, että viime
syksyt poikkesivat täysin
toisistaan.

VARAOSAT JA TARVIKKEET

040 5549 556
Kampikuja 1, Seinäjoki • www.konetek.fi • info@konetek.fi

I.FI

RAKENNUSPALVELUNIEM

RAKENNUSPALVELU
JONI NIEMI

Topintie 2, Vimpeli
040 561 6232, joni.niemi@japo.fi

VESI VÄÄRÄSSÄ PAIKASSA?

Nurmolaisen urakoitsijan Kai Yli-Soini mukaan olosuhteet lietteenlevitykseen olivat päättyneellä kaudella lähes optimaaliset.

Ainoa miinus oli, että kuivassa ja kovassa maassa multainkiekot kuluivat normaalia nopeammin.

TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi

kanssa kokonaislevitysmäärä nousee 30 000 kuutioon,
hän laskee.
Liete ajetaan pääosin joko
sikaloiden yhteydessä olevista siiloista tai etäsiiloista, ja
siirtokontista vain satunnaisesti. Levitettävät peltolohkot ovat hajallaan, joten tiellä
ajoa tulee paljon.
Kevään ja syksyn levityskaudet poikkeavat Yli-Soinin
mukaan paljonkin toisistaan.
Keväällä laareja ei välttämättä tarvitse saada tyhjiksi, mutta sesonki on ennen
kylvöjä hyvin intensiivinen,
kahdesta kolmeen viikkoa.
Työpäivät venyvätkin tuol-

Urakoitsija Kai Yli-Soini
tietää, että vuodet eivät
ole veljeksiä. Vuosi sitten
märillä pelloilla ei päässyt
kulkemaan kunnolla, vaikka
kuinka yritti. Tämä syksy
on ollut lietteenlevityksen
kannalta puolestaan lähes
optimaalinen.
- Kuvaavaa on, ettei neliveto päällä ole tarvinnut
levittää koko syksynä, mikä
on ainutlaatuista. Täydellä
kuormalla levityskalustolla
on kuitenkin kokonaispainoa 40 tonnia, hän sanoo.

Vain kerran kalusto piti
keväällä vetää pois, mutta
sekin johtui roudan epätasaisesta sulamisesta. Ainoaksi
miinukseksi Yli-Soini listaa
tänä syksynä sen, että kuivuuden jäljiltä maa oli kovaa
ja multainkiekkoja on mennyt normaalia enemmän.
Edellissyksyn
märkyys
näkyi hänen mukaansa vielä
keväälläkin. Kun normaalisti kevätsesongin pääsee
aloittamaan reilusti huhtikuun puolella, tänä vuonna
aloitus venyi pari viikkoa
myöhäisemmäksi.
Vuosi sitten levitysolosuhteet olivat niin hankalat, että

lietteenlevitykseen saatiin
jatkoaikaa marraskuulle. Silloin olikin hänen mukaansa
parhaimmat levitysolosuhteet, vaikka nitraattidirektiivin mukainen levitysaika
päättyi lokakuun lopussa.
- Viime syksy oli rajua pelloillekin. Onneksi tässä lietevaunussa on rapuakselisto,
joka jakaa painon tasaisemmin ja tiivistää peltoa normaalia vähemmän, hän kiittelee Livakan 16,5-kuutioista
multaavaa lietevaunuaan.
Vetovoimaa
Yli-Soinin
yhdistelmässä riittää, sillä veturina on Jontikan
300-hevosvoimainen 6250 R

-malli.
Kai Yli-Soini urakoi pääasiassa nurmolaiselle Manupork Oy:n yhteissikalalle,
sen osakkaille ja sen lisäksi
muutamalle muulle tilalle.
Urakoitavista tiloista on
sikatilojen lisäksi vain yksi
maitotila. Maito- ja mullitiloja mahtuisi hänen mukaansa
kesän säilörehun korjuukauden aikaisiin levityksiin
muutama lisää.
- Tänä syksynä olen levittänyt lietettä 12 000 kuutiota, käytännössä kaksi
kuukautta yhteen putkeen.
Kevään ja kesän levitysten

loin jopa 17-tuntisiksi.
- Kovin montaa päivää
ei niin jaksa, joten välillä
on apukuski ajamassa illalla. Samoilla työmailla on
keväällä viikon ajan kimpassa myös toinen urakoitsija,
hän sanoo.
Syksyisin aika on normaalisti pidempi, mutta ison
levitysmäärän vuoksi YliSoini aloittaa työt ajoissa eli
jo elokuussa heti puintien
jälkeen. Silloin on hänen
mukaansa myös miellyttävämpi ajaa kuin syksyn rapakossa räntäsateiden aikaan.
- Kahden kuukauden levityksen jälkeen vaunun ja

traktorin peseminen ei muutenkaan ole hääviä hommaa,
hän kuittaa.
Hän pitää välttämättömänä, että lannan syyslevitys
sallitaan myös tulevaisuudessa. Muuten edessä on
täysi katastrofi karjatiloille
ja urakoitsijoille, jos kaikki
lanta pitää levittää keväällä.
Yli-Soini viljelee viljaa
itsekin, mutta hän teettää
työt ulkopuolisella kyntöä ja
puintia lukuun ottamatta.
- Levityskalustolla on sen
verran hintaa, että liikkeellä pitää olla koko ajan, hän
perustelee.
Töiden aikataulujen pääl-

KAIVINKONEEN ROUTAPIIKIT
KANTO-/KIVIHARAT
lekkäisyyden vuoksi häntä
nähdään aiempaa harvemmin myös maamiesseuran
puimurin puikoissa. Normaalivuosina urakointiin on
kuulunut myös kyntäminen,
mutta tänä vuonna urakointiviilua ei ole kääntynyt
aariakaan.
- Nyt oli niin hyvät kelit,
että isännät ehtivät itse kyntää kaiken. Lietekärry saikin
olla yhteen menoon kiinni
kaksi kuukautta, hän sanoo.
Talvisin
urakoitavana
on lumityöt 25 kohteessa
lähiseudulla.

- Metsä- ja salaojakauhat
- Luiska- ja tasauskauhat
- Kuokka- ja kaapelikauhat
- VAPO suo-ojakauha
- NTP10-vastapala
ja liitin ym.

T.LATVALA

Jalasjärvi. 0500 269 944 • www.tlatvala.fi

0400 262 485
0400 605 717
08 471 3144

Isokyrö
maki-reini.fi

Valumaaltaalliset
POLTTOAINESÄILIÖT
varastointiin/
luvallisiin
maantiekuljetuksiin
nettikone.com/mtkonejatarvike

MT-KONE ja TARVIKE
Kauhava, 0400 343 930

Traktorinomistajan
Rengaskauppa
KYSY TARJOUS!
Tuomisentie 6, Härmä
Puh. (06) 484 5175
www.harmanpelto.fi Soita tai tule käymään!

SOSIAALIPEDAGOGINEN
HEVOSTOIMINTA
Täydennyskoulutus sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisille, ratsastusterapeuteille, ratsastuksen opettajille
ja ohjaajille sekä hevosavusteista hyvinvointipalvelua
tuottavalle tai sitä suunnittelevalle yrittäjälle. Seitsemän
lähiopetusjaksoa viikonloppuisin,
lisäksi verkko-opetusta ja oppimistehtäviä (yht. 30 op). Uusi ryhmä
käynnistetään vuoden 2019
aikana. llmoittaudu mukaan!
Lisätiedot ja ilmoittautuminen
www.epopisto.fi/kurssit

Veljekset Koskilahti Oy
Happowa Nestepeittain
• Luotettava
• Kompakti ja helppo
käyttää
• Elektroninen tehonsäätö
• Ei sakkaantumista
Meiltä my ö s

ttöruuvit!
täy

Opistontie 111, 60800 Ilmajoki

EPOPISTO.FI  

Kankaantie 563,
62150 Ylihärmä

www.happowa.fi

Puh. 0400 863 514
myynti@happowa.fi

Puh. 040 825 9528 / 050 3563150
- haketus urakointia ja hakkeen kuljetusta
- energiapuun korjuuta, peltojen ja teiden reunat,
pihat ja tontit yms.
-kuivalannan levitystä
- UUTENA: Metsämaasta peltoa murskaavalla tappiteräjyrsimellä, soveltuu myös tonttien ym. pusikoiden raivaukseen ja siistimiseen.
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SALAOJITUKSET

MARKKINOIDEN:
• ENERGIATEHOKKAIMMAT jäähdytysratkaisut,
ei esijäähdytysvaatimuksia
• TEHOKKAIMMAT, vettä säästävät ja nopeimmat
automaattipesurit
• KEHITTYNEIN ja helppokäyttöisin suomenkielinen
ohjaus järjestelmä
Sisäänrakennettu maitovahtijärjestelmä.
Robottivarustus, kaikki robotit. Kylmäkoneiston
asennus aina tilantarpeiden mukaisesti.
Soveltuu käytettäväksi
KAIKKIEN lypsyrobottien kanssa.

MAIDON ESIJÄÄHDYTIN
– laatua ja luotettavuutta

Säästää sähköä, testeissä päästy
50% säästöihin maidon jäähdytyksessä
Johannes (vas.) ja Sauli Holkkola ovat kasvattaneet Happowasta monipuolisen nesteiden pumppaamiseen erikoistuneen
yrityksen. Miesten välissä uusin Happowan valmistukseen siirtynyt tuote: noukinvaunun säilöntäaineen kuljetussäiliö.

MUELLER-MAAHANTUONTI • MYYNTI • ASENNUS • HUOLTO • VARAOSAT

Happowa kasvaa harkituin askelin

Sadonparannustuotteisiin erikoistunut ylihärmäläisyritys aikoo hyödyntää jatkossa
myös automaatio-osaamistaan.
TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi
Hapottimiin sekä nestepeittaus- ja nestelannoituslaitteisiin keskittyvän ylihärmäläisen Happowa Oy:n kasvutarina on
mielenkiintoinen.
Tuotteiden valmistuksesta isommille yritykselle alkanut toiminta on laajentunut
vuosien mittaan joko tuotteiden sopimusvalmistukseen tai koko liiketoimintojen ostamiseen. Kumppaneina näissä ovat olleet muun
muassa Junkkari, Elho ja Reikälevy.
Ratkaisut on kuitenkin tehty harkiten ja
niillä on haluttu täydentää johdonmukaisesti
yrityksen sadonparannustuotteiden valikoimaa. Vuonna 1996 toimintansa Sauli Holkkola Oy:nä aloittaneen yrityksen perustajan,
Sauli Holkkolan mukaan tällainen kasvustrategia ei toki ollut erikseen suunniteltua.
- Yhteistyökumppanit vain tarjosivat mahdollisuutta meille soveltuvan tuotannon laajentamiseen, kun ne halusivat karsia rönsyjä
ja keskittyä pääliiketoimintaansa. Tällainen
järjestely hyödytti molempia, hän korostaa.

- Paikallinen teollisuus luo toimintamahdollisuudet myös pienemmille yrityksille
kehittää toimintaansa, Sauli kiittää.
Johanneksen mukaan tuotantoa kehitetään ja uusia laajenemismahdollisuuksia
katsotaan koko ajan. Niin isä kuin poikakin
ovat luonteeltaan avoimen uteliaita tutkailemaan, mitä ympärillä tapahtuu.
- Aina kun on tullut jotain, olemme katsoneet hyvin tarkkaan, istuisiko se tähän
meidän kokonaisuuteemme. Tähänastisissa
hankinnoissa riskit ja rahkeet ovat olleet
tiedossa. Sen perusteella luotan, että myös
jatkossa ratkaisut ovat oikeita, hän sanoo.
Johanneksen tavoitteena on hyödyntää
myös vahvaa automaatio-osaamistaan, sillä
hän toimi aikaisemmin ABB:llä teollisuusrobottipuolella huoltoinsinöörinä. Pohjanmaalle vuonna 2016 muutettuaan hän perusti oman yrityksen, Jobotics Oy:n, joka tekee
edelleen läheistä yhteistyötä ABB:n kanssa.
- Töiden yhteensovittaminen Happowan ja
Joboticsin välillä on kieltämättä haastavaa,
ja varmaan työni rooliin tulee molemmissa
muutoksia. Siinä on kuitenkin myös etunsa.
-Kun maatalousteknologia automatisoituu
entisestään, tutkailen löytyisikö siitä laajenemismahdollisuuksia, joissa voisin hyödyntää automaatio-osaamistani, Johannes sanoo.
Viennin osuus yrityksen liikevaihdosta on
tällä hetkellä noin kymmenen prosenttia ja
se suuntautuu lähinnä naapurimaihin. Yksi
kasvuala onkin vientiin panostaminen.

Happowan omistajaksi ja toimitusjohtajaksi sukupolvenvaihdoksessa vuosi sitten
siirtyneen Johannes Holkkolan mukaan järjestelyissä tulleet tuotteet ovat olleet yritykselle hyviä.
- Isommissa yrityksissä pienempien tuotteiden kehittäminen päätuotteiden rinnalla
ei ole useinkaan ykkösasia. Siihen ei ole ollut
aikaa tai mielenkiintoa, kun taas meille tuotteet ja niiden kehittäminen ovat tärkeässä
roolissa, hän sanoo.
Holkkolat korostavat hyvää yhteistyötä
yritysten kanssa, sillä myyjien tuella tuotanto on siirtynyt jouhevasti uudelle yritykselle.
Erityiskiitoksen he antavat ylihärmäläisen
teollisuuden, erityisesti MSK Groupin kans- Kokoonpanosta ja huollosta Happowassa vastaa
Timo Kurkimäki.
sa tehtävälle yhteistyölle.

Nesteen pumppaus hallinnassa
Happowa Oy:n toiminta alkoi auton
peräkärryn valojohtosarjojen kokoamisella
MSK Groupiin kuuluvalle Juncarille. Saman
konsernin Junkkarin kanssa hapottimien
sopimusvalmistus alkoi vuonna 2009.
Samaa kaavailtiin myös Elhon hapottimien kanssa, mutta sieltä tarjottiinkin koko
hapotinliiketoiminnan ostamista. Kaupat
syntyivät vuonna 2014 ja seuraavana vuonna esiteltiin Happowa-tuotesarja.
Nestepeittaimien ja täyteruuvien liiketoiminnan yritys osti Reikälevyltä vuonna

2016. Samana vuonna se muutti uusiin
tiloihin Ylihärmän Kankaankylään Steel
Park -yritysalueelle.
Muuttoon vaikutti kasvanut tilatarve,
sillä yritys hankki omien muoviosien valmistuksessa tarvittavat ruiskuvalukoneet.
Viime vuonna tulivat mukaan myös noukinvaunujen säilöntäaineen kuljetukseen
tarkoitettujen Fellow-säiliöiden liiketoiminta. Kaikki yrityksen tuotteet valmistetaan Ylihärmässä.

Tuottajantie 67 60100 Seinäjoki
Erkki Laakso 0400 233229, erkki.laakso@mueller.fi
Janne Laakso 0440 209700, janne.laakso@mueller.fi

suunnittelusta toteutukseen,
Suomen uusimmalla ja
nykyaikaisimmalla tekniikalla
varustettua aurakonekalustoa käyttäen.

SALAOJITUS
LEPPINEN OY

Puh. 0400-866 702
martti.leppinen@netikka.fi
www.salaojituksetleppinen.fi
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TULEVAN KAUDEN KAMPANJAKONE ESIMERKKEJÄ

Hinta esimerkit alv 0%
Hinta esimerkit alv 0%

Kverneland 3636FT
Kverneland 3636FT

15
15 867
867 €
€

Suositushinta
Suositushinta
18 031 €
18 031 €

KVERNELAND 3636FT
KVERNELAND 3636FT
ETUNIITTOMURSKAIN
ETUNIITTOMURSKAIN
Vertaa kevennystä, niittopalkkia ja SemiVertaa kevennystä, niittopalkkia ja SemiSwing murskaajaa. Se mainetta niittänyt
Swing murskaajaa. Se mainetta niittänyt
3,6 m etuniittomurskain.
3,6 m etuniittomurskain.

Kverneland CL1100
Kverneland CL1100

Kverneland FHP 250
Kverneland FHP 250

KVERNELAND CL1100
KVERNELAND CL1100
PINTALEVITIN
PINTALEVITIN
8 levityssiivekettä mahdollistavat erittäin
8 levityssiivekettä mahdollistavat erittäin
tarkan levityskuvion kaikilla työleveyksillä
tarkan levityskuvion kaikilla työleveyksillä
10 metristä aina 28 metriin.
10 metristä aina 28 metriin.

KVERNELAND FHP 250 PLUS
KVERNELAND FHP 250 PLUS
Nyt uudet normit piennarmurskaimelle.
Nyt uudet normit piennarmurskaimelle.
Huikea kierrosluku, rakenteellinen vahvuus
Huikea kierrosluku, rakenteellinen vahvuus
ja leikkaavien terien määrä ei jätä ketään
ja leikkaavien terien määrä ei jätä ketään
kylmäksi.
kylmäksi.

6
6 786
786 €
€

8
8 767
767 €
€

Suositushinta
Suositushinta
9 962€
9 962€

VAIHTOKONEET:
VAIHTOKONEET:

Fiat 65-90 DT
-88
Fiat 65-90
DT
-88
1334h,
Harvinaisen
vähänajettu
1334h,
kone 1. Harvinaisen
omistajalta. vähänajettu
kone 1. omistajalta.
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Ei alvia
Ei alvia

Kärki-Agrin toimitusjohtaja Juuso Kangas havainnollistaa, kuinka yrityksen erikoisrehutehtaasta valmistuvat täydennysrehut voidaan räätälöidä tilalle jopa eläinryhmäkohtaisesti. Punaisessa
säkissä ovat erityisesti lypsylehmille räätälöity rehu.

17
17 900
900 €
€

Arctic Cat 700 XT EPS T3B -18
Arctic
Cat ajettu
700 XT
EPS T3B -18
Vain
77km
60km/h
Vain
77km
ajettu 60km/h
traktori
mönkijä.
traktori mönkijä.
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Sis.alv
Sis.alv

10
10 990
990 €
€

Täydennysrehut tilakohtaisesti

Seinäjokelaisen Kärki-Agrin erikoisrehutehdas
tarjoaa merkittävän lisäpalvelun kotoisia rehuja
käyttäville karjatiloille.
TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi
Neljä vuotta sitten valmistunut Kärki-Agri
Oy:n erikoisrehutehdas on osoittanut tarpeellisuutensa. Tehtaan ansiosta yritys on
voinut tarjota karjatiloille pitkälle tilan omien tarpeiden mukaan räätälöityjä erikois- ja
täydennysrehuja kotoisen seosrehuruokinnan täydennykseksi.
- Tehdas toi tiloille merkittävän lisäpalvelun, josta ne hyötyvät myös taloudellisesti.
Lisäksi tehdas vahvisti yrityksemme imagoa.
Pystymme panostamaan myös laatuun, koska tuotanto on omissa käsissämme emmekä
tuo tai teetä rehuja ulkopuolisilla, sanoo toimitusjohtaja Juuso Kangas.
Kärki-Agrin hallituksen puheenjohtajan
Antti Kuoppamäen lähtökohtana oli yritystä perustaessaan, että tuotteiden ja tarvikkeiden hankintaketju on mahdollisimman
lyhyt. Se onnistuu vain hankkimalla raakaaineet ja tuotteet suoraan kansainvälisiltä tai
kotimaisilta valmistajilta ja myymällä oman

myyntiverkoston kautta tiloille.
Vuoden 2015 tammikuussa valmistuneessa
erikoisrehutehtaassa on kaksi linjaa: erikoisrehulinja ja nuolukivilinja. Kärki-Agri on
edelleen Pohjoismaiden ainoa melassipohjaisten nuolukivin valmistaja.
Kotoisia rehuja täydentävät ja Justi -tuotenimellä valmistettavat erikois- ja kivennäisrehut valmistetaan tehtaassa aina tilakohtaisten reseptien mukaan. Tekniikka
mahdollistaa rehujen räätälöinnin käytettävien raaka-aineiden ja tilan rehukomponenttien kuten säilörehun laadun mukaan
eläinryhmäkohtaisesti.
Täydennysrehujen kantoaineena ovat
aina kivennäiset kuten magnesium, kalsium ja fosfori sekä suola. Niitä täydennetään
tarpeen mukaan esimerkiksi vitamiineilla,
hivenaineilla ja erilaisilla hiivatuotteilla.
- Tehtaassa kuumentamatta tuotettuna
kaikki nämä komponentit saadaan maatilalla yhdestä säkistä eikä erikseen useammasta
säkistä. Se on myös tilan kannalta edullisinta, Kangas sanoo.

Parhaiten
jauhemaiset
erikoisrehut
sopivat täydentämään seosrehuruokintaa.
Annostelua helpottaa, että eri tuotantovaiheessa olevien lehmien rehut ovat erivärisissä säkeissä. Lisäksi yritys valmistaa
nestemäisiä energiarehuja robottitiloille
poikimisen jälkeiseen energiantarpeeseen.
Kärki-Agrin erikoisrehutehdas oli yritykselle iso investointi, noin puolet liikevaihdosta. Erikoisrehutehtaan kapasiteetti on
30 000 tonnia vuodessa eli sillä olisi kyky
valmistaa vaikka kaikki Suomen nautakarjan kivennäisrehut.
Kapasiteetin käyttöastetta onkin nostettu valmistamalla oman tuotannon lisäksi
rehuja jonkin verran rahtina muutamalle
asiakkaalle.
- Näin jälkeenpäin katsoen yllättävän
nopeasti pääsimme tehtaan tuotannossa
tavoitellulle tasolle. Myönteinen kehitys jatkuu edelleen, sillä tämä vuosi osoittaa lähes
kolmanneksen kasvua volyymissa.
- Tähänastisen kokemuksen perusteella se kannatti ehdottomasti tehdä,

Kangas viittaa muun muassa kasvavaan
apekomponenttiruokintaan.
Erikois- ja kivennäisrehujen kysynnän
arvioidaan kasvavan Suomessa. Se perustuu
pitkälle kannattavamman komponenttiruokinnan yleistymiseen karjatiloilla samalla,
kun täysrehujen kysyntä laskee.
- Euroopassa komponenttiruokinta on
huomattavasti yleisempää kuin Suomessa.
Suomessakin edellytykset komponenttiruokinnan lisäämiseen ovat tiloilla olemassa,
sillä sekoituslaitteet ovat jo hyvin yleisiä,
Kangas sanoo.
Komponenttiruokintaa täydentävät erikoisrehut eivät ole kuitenkaan mitään massatavaraa. Niiden kulutus on vain satoja
grammoja lehmää kohti päivässä ja kokonaisruokintakustannuksista niiden osuus on
vain muutamia prosentteja.
Kärki-Agrilla on jonkin verran myös vientiä. Viennin vauhdittamiseksi sillä oli ensi
kertaa oma osasto Saksan kansainvälisillä
Eurotier-messuilla.

www.seinajoenkonerengas.fi
www.seinajoenkonerengas.fi

Kuhn Alterna 400
-13
Kuhn Alternalähes
400
-13
Huippuhieno
Huippuhieno
lähes
uudenveroinen
kone!
uudenveroinen kone!
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Sis.alv
Sis.alv

29
29 500
500 €
€

Potila Master 700
-13
Potila Master 700
Hyväkuntoinen
kysytty äes. -13
Hyväkuntoinen kysytty äes.
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Sis.alv
Sis.alv

22
22 499
499 €
€

Livakka 14m3
-07
Livakka
14m3
-07
Siisti
kärry
Mäki Reinin
Siisti
kärry Mäki Reinin
pumpulla.
pumpulla.
Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Kumpu-Huhtala 040 739 6000

Farmi Forest 351P
-17
Farmijuontovinssi.
Forest 351P
Uusi
alataitto- -17
Uusi
juontovinssi.
alataittopyörä,
nostokoukku,
liukulukko
pyörä, nostokoukku, liukulukko
Holappa 040 500 8164
Holappa 040 500 8164

Sis.alv
Sis.alv

29
29 499€
499€

KYSY!
KYSY!

HAUTOMONKATU 14,
HAUTOMONKATU 14,
60101 SEINÄJOKI
60101 SEINÄJOKI
Jukka Holappa 040 500 8164
Jukka Holappa 040 500 8164
Isto Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Isto Kumpu-Huhtala 040 739 6000
Antti Paavola 0400 365 224
Antti Paavola 0400 365 224

LAADUKKAAT RENKAAT
KAIKEN KOKOISIIN KONEISIIN!
BKT
BKT R765
R765

BKT
BKT RT855
RT855

BKT
BKT RT657
RT657

BKT
BKT FORTIS
FORTIS

70-SARJALAISET
70-SARJALAISET

85-SARJALAISET
85-SARJALAISET

65-SARJALAISET
65-SARJALAISET

BKT-FORTIS
BKT-FORTIS

50 - 65km/h • Pieni pintapaine • Erinomainen vetoteho Hyvä puhdistuvuus • Soveltuu tielle ja pellolle
50 - 65km/h • Pieni pintapaine • Erinomainen vetoteho Hyvä puhdistuvuus • Soveltuu tielle ja pellolle

Hautomonkatu
Hautomonkatu 14
14 Seinäjoki
Seinäjoki
puh.
(06)
4217
puh. (06) 4217 250
250
www.rengaspaavola.fi
www.rengaspaavola.fi
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Lähellä ihmistä.

NHK-Keskus ensiesitteli Pöttingerin nurmikoneet äskeisillä Maatalouskonemessuilla Helsingissä. Toimitusjohtaja Oskari Korhonen lupaakin pohjalaisille ensi kevätkaudelle kaksi uudistusta: uuden
edustuksen sekä Seinäjoen uudet toimitilat.

NHK-Keskus panostaa Seinäjoelle

Yritys rakentaa Seinäjoelle kevääksi omat toimitilat
Kivisaaren maatalouskaupan keskukseen.
TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi

talouskoneet vaativat normaalia enemmän.
Vaiheittain laajennetut tilat eivät ole olleet
enää aikoihin myöskään toiminnalliset.
- Etsimme pitkään sopivia vuokrakiinteisHämeenlinnalainen maatalouskoneita tuova töjä, mutta tarvitsemaamme tilaa ei alueella
ja myyvä yritys NHK-Keskus Oy rakentaa ollut tarjolla, hän sanoo.
ensi kevääksi Seinäjoen toimipisteelleen
omat toimitilat. Rakennus on jo harjavai- NHK-keskuksessa Etelä-Pohjanmaan ja
heessa ja sen sisätyöt ovat alkaneet.
Pohjanmaan alue nähdään niin vahvana ja
- Kiinteistö valmistuu kevään aikana ja kasvavana maanviljely- ja karjatalousaluavajaisia vietämme keväällä kauden kyn- eena, että sinne kannatti Korhosen mukaan
nyksellä, sanoo toimitusjohtaja Oskari panostaa. Ratkaisuun vaikutti myös sopivan
Korhonen.
tontin löytyminen.
Tähän saakka yritys on toiminut vanhan
- Se on erinomaisella paikalla, koska
Minimanin kiinteistössä vuokratiloissa. ympärillä ovat kaikki muutkin merkittävät
Niitä on laajennettu pala palalta samaan tah- koneliikkeet.
tiin kuin yrityksen toiminta on laajentunut
Yrityksen tarve siirtyä toimipaikoisEtelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.
saan vuokratiloista omiin kiinteistöihin on
Korhosen mukaan rajat tulivat kuitenkin lisääntynyt. Kun liiketoiminta, huollon työnvastaan etenkin piha-alueella, jota isot maa- tekijämäärä sekä koneiden koko ja lukumää-

edustuksen yhtiö aloitti kuun alussa.
Korhosen mukaan odotukset uudesta
edustuksesta ovat suuret. Pöttinger on kasvava perheyritys, jonka kanssa NHK-Keskus
itsekin perheyrityksenä oli heti samalla
aaltopituudella ja pääsi nopeasti käytännön
yhteistyöhön.
- Pöttinger valmistaa innovatiivisia ja laadukkaita tuotteita. Odotamme jo nyt ensi
kautta innolla, että pääsemme esittelemään
asiakkaille pellolla, mihin koneet pystyvät.
Laatutuotteenkin brändi murenee äkkiä,
jos koneen jälkimarkkinointi eli huolto ja
varaosapalvelu eivät toimi lyhyen sesongin aikana. NHK-Keskus onkin jo panostanut
aktiivisesti
jälkimarkkinoinnin
koulutukseen.
- Näin toimitusketju on jo kunnossa ja
NHK-Keskuksen osastolla Helsingin Maatalouskonemessuilla oli ensi kertaa edustet- valmiina tulevaan käyttökauteen, Korhonen
tuna Pöttingerin nurmiviljelykoneet, joiden sanoo.
rä kasvavat, sopivia tiloja on vaikea löytää
muuten kuin rakentamalla se itse.
Yritys toimii omistamissaan kiinteistöissä Hämeenlinnan lisäksi Kempeleessä ja
Kuopiossa.
NHK-Keskuksen uuteen Seinäjoen toimipaikkaan tulevat kaikki toiminnot. Erikoisuutena Seinäjoen toimipisteessä on ollut ja
on, että kaikki JCB-koneet tulevat suoraan
sinne maahantulotarkastukseen ja varusteluun. Muut koneet menevät Hämeenlinnaan.
- Tätä varten Seinäjoelle tulee iso ja tehokas huoltotila nostureineen, jossa isojenkin koneiden huoltaminen on mahdollista.
Vuokratiloissa tämä on ollut ongelmana, hän
sanoo.
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VARMOJA VAIHDOKKEJA
ROTATORILTA.
29.900,-

KOMATSU PC160-6K -01
MPK10, Engcon, LH, VH, Webasto

30.900,-

KOBELCO SK210LC-6ES -05
HPK10, SKF, Webasto

14.500,-

HITACHI EX60-2 -93
Engcon, KK, LK

Kaikki hinnat alv 0%

19.900,-

CAT 301.8 -08
Kallistuva luiskakauha

Lisäksi monta muuta huippuvaihdokkia, uudet Hitachi kaivinkoneet ja pyöräkuormaajat,
Furukawa iskuvasarat sekä Bomag tärylätkät ja jyrät Seinäjoella, soita tai tule käymään!

Rotator Oy, Johtotie 4, Hyllykallio
Myynti Seinäjoki
Jari Koivusalo, 040 7347 445
jari.koivusalo@rotator.fi

Tuottotie 4, 33961 Pirkkala, puh. 03 2874 111
Linkokuja 6-8, 01741 Vantaa, puh. 09 8789 010

Nyt
Maatilayrittäjän
Työkykyvakuutus

-50 %

ensimmäiselle vuodelle.
Junkkari osallistui äskeisille Helsingin Maatalouskonemessuille yhteistyössä jälleenmyyjänsä Hankkijan kanssa ja esillä oli muun muassa kunniamaininnan saanut kylvölannoitin W700.
Tunnelma messuilla oli positiivinen ja viljelijöiden kiinnostus on jo seuraavassa kasvukaudessa.

Tarjous voimassa
31.12.2018 asti.

Junkkarilla se tiedetään

Kylväminen muuttuu viljelyn muuttuessa, ja
kylvökoneen tekniikan pitää pysyä siinä mukana
TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi
Maineikkaista Simulta- ja Maestro-kylvölannoittimistaan tunnetussa ylihärmäläisessä
Junkkari Oy:ssä tiedetään vuosikymmenten
kokemuksella, kuinka viljelytapojen kehittyminen tai maatalouspoliittiset ratkaisut
vaikuttavat käytännön viljelyyn.
Vaikutukset heijastuvat usein suoraan
kylvämiseen, ja se vaatii taas kylvökoneilta
uutta tekniikkaa tai ainakin uusia ratkaisuja.
Junkkarin myyntipäällikön Teemu Nyrhilän
mukaan kuvaava esimerkki tästä on vannaspainotuksen muuttuminen.
- Kylvökonemarkkinoilla suuntaus vie
nyt, ei pelkästään suurempaan, vaan myös
järeämpään kylvökoneeseen. Esimerkiksi
lisääntynyt kevytmuokkaus vaatii järeämpään vannaspainotusta.

- Myös mennyt kesä osoitti, miksi onnistunut kylvö on tärkeää. Jyvät täytyy saada
riittävän syvälle maahan. Matalaan jääneissä
jyvissä orastuminen oli heikkoa ja sato jäi
paikoin heikoksi, hän korostaa.
Samaan suuntaan vie myös maatalouspolitiikan suuntaus, joka edellyttää yhä suurempaan talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen.
Se vaatii kiireisiin kevätmuokkauksiin ja
kylvöihin tehokkaita ratkaisuja.
Silloin joudutaan Nyrhilän mukaan jostain
muokkauksesta karsimaan, ja vastaavasti
kylvökoneelta vaaditaan järeyttä ja suurempaa vannaspainotusta.
Myös lannoitustapoihin on tulossa muutoksia. Kiinnostus starttilannoitteen käyttöön on uudelleen lisääntymässä, kun sen
käyttö oli jotain vuosia vähäistä.
- Junkkarilla on yli 10 vuoden kokemus
lannoitteen sijoittamisesta samaan riviin

siemenen kanssa. Vinkkinä voikin sanoa,
että kannattaa tarkkailla kasvustoja, joissa
lannoite on kylvetty samasta vantaasta.
- Ne ovat voimakkaan vihreitä eikä raitomista näy, Nyrhilä korostaa.
Lannoituksen jakamisesta on kiinnostunut
yhä useampi viljelijä, joskaan Pohjanmaalla
se ei hänen mukaansa ole vielä kovin yleistä.
Menetelmät ovat kuitenkin muuttumassa, ja
yhä enemmän näkee pintalevittimillä tehtäviä lisälannoituksia.
Samalla tekniikka lisääntyy, mikä näkyy
esimerkiksi ISOBUS-järjestelmän yleistymisenä kylvökoneissa. Monissa traktoreissa tämä järjestelmä on jo vakiona, joten on
luontevaa, että myös työkone on yhteensopiva. Tarjolla on myös täsmäviljelysovellus
lannoituskartan tekemiseen yhteistyökumppanin kautta.
Junkkarin kylvökoneilla on pitkät perinteen eteläpohjalaisilla pelloilla. Sen koneilla

kylvetäänkin suurin osa maakunnan pelloista ja samalla varmistetaan niiden viljasadon
orastuminen.
Viime kevääksi Junkkarin kylvökonemallisto kasvoi isosta päästä, kun seitsenmetrinen ”Leveä kone” W700 -kylvölannoitin valmistui. Sen kehittäminen olikin melkoinen
satsaus Junkkarilta, joka on 400 työntekijää
työllistävän ja kansainväliseksi konserniksi
muuttuneen MSK Groupin tytäryhtiö.
Ensimmäinen W700:n 0-sarja oli pellolla viime keväänä ja kaikkiaan kevätkylvöt tehtiin kuudella koneella: yhdellä
Virossa ja muilla Suomessa, joista kolmella
Etelä-Pohjanmaalla.
- Kokemukset olivat hyviä ja teimme
koneeseen pieniä viilauksia. Nyt kone on
vapaassa myynnissä, Nyrhilä sanoo. Koneen
vienti on myös aloitettu ja ensimmäinen
kone on lähdössä Moldovaan isoille aroille.

Työterveyspalvelut
ulottuvillasi siellä missä olet

MAATALOUSRAKENTAMISEN
AMMATTILAINEN
• Navetat ja karjasuojat
• Ovet ja muut metallirakenteet
• Myös elementteinä

LähiTapiolan Työkykypalvelu auttaa maatilayrittäjää
huolehtimaan terveydestään ja hyvinvoinnistaan tuomalla
palvelut sinne, missä niitä milloinkin tarvitaan. Työkykypalvelu
sisältää tarvittavan vakuutusturvan sekä TerveysHelppipalvelun, jota kautta tavoitat terveydenhuollon ammattilaisen
kaikkina viikonpäivinä aamusta iltaan. Saat samalla
korvausasiasi vireille sekä ohjauksen hoitoon.
Tutustu palveluun lahitapiola.fi/maatilat
Lisätietoja: Vakuutuspalvelut, puh. 06 534 2100
Toimistojen yhteystiedot: lahitapiola.fi/etela-pohjanmaa

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
puh. 0400 767 176
rakennustyot@rakennusmikko.fi
Jokikyläntie 213, 62500 Evijärvi

www.rakennusmikko.fi

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto:
Mehiläinen Oy ja Työkykyvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt.
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EDULLISTA LÄMPÖÄ
KOTIMAISELLA
POLTTOAINEELLA!

- lämmityskattilat 30-990 kW
- stokerit
- lämpökeskukset
- lumilingot
- hiekoittimet

Alpegon vastakelajyrsin rikkoo ja muokkaa vanhan nurmen kerralla kylvövalmiiksi. Jyrsimeen liitettävällä piensiemenen kylvölaitteella nurmen voi uudistaa kerta-ajolla.

Tuotteem

me myyn

”Kivenhautaajalla” nurmenuudistus jopa kerta-ajolla
TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi
Vanhoja nurmia ei välttämättä tarvitse
uudistaa perinteisen kynnön, äestyksen ja
kylvön kautta vaan myös suoraan jyrsimällä.
Italiaisella Alpegon vastakelajyrsimellä ja
siihen yhdistetyllä piensiemenen kylvölaitteella vanha nurmi voidaan uudistaa jopa
kerta-ajolla. Jyrsimen erikoisominaisuuden
ansiosta se hautaa samalla pintakivet kylvösyvyyden alle.
- Mallia markkinoidaan kivenhautaaja-

na, joka se toki onkin. Se hautaa pikkukivet
parin nyrkin kokoiseen asti maan sisään,
muttei sitä suurempia eikä siten korvaa
peruskivenraivausta.
- Kuvaavampi nimitys jyrsimelle onkin viljelypohjan muokkaaja, sanoo yrittäjä Tapio
Pirttinen laitetta tuovasta ja myyvästä ylihärmäläisestä Tapio Pirttinen Oy:stä.
Jyrsin koostuu vastasuuntaan pyörivästä
roottorista, piikkirivistä, tasauslanasta ja
jyrästä, joka tiivistää maan liiallisen haihtumisen estämiseksi. Tällä syntyvälle valmiille
kylvöalustalle voidaan kylvää normaalisti
heinänsiemen.

Pirttisen mukaan jyrsin on myös erinomainen muokkaaja, jos etukäteen levitetty
kuivalanta halutaan tarkasti tiettyyn, esimerkiksi 12-15 sentin tasasyvyyteen.
Kaikkiin jyrsinmalleihin on saatavissa
erillinen, kiinnitettävä piensiementen pneumaattinen kylvölaite, joka on asennettavissa
myös jälkikäteen. Kylvölaitteen pneumaattiset siemenputket ovat tasauslanan perässä,
jolloin jyrä painaa siemenet maahan orastumisen varmistamiseksi.
- Kylvölaitteen ansiosta nurmen pystyy
uudistamaan kerta-ajolla. Se säästää ajokertoja, polttoainetta ja estää maan tiivistymis-

nissä

Pohjalaisyritykset olivat näkyvästi edustettuna uutuustuotekilpailussa äskeisillä Helsingin Maatalouskonemessuilla. Palkittujen
ja kunniamaininnan saaneiden yritysten
joukossa oli useita pohjalaisyrityksiä.
Kaikkiaan palkittiin kaksi kultamitalistia, kahdeksan hopeamitalistia ja 11
kunniamainintaa.
Maatalouskoneuutuuksia
arvostelleen
raadin tärkeimpiä kriteerejä olivat tuotteen
merkitys maataloudelle, vaikutus kannattavuuteen ja prosessiin, ympäristöystävällisyys, energiatehokkuus sekä vaikutus työmäärään ja turvallisuuteen.
Toiseksi kultamitalistiksi raati valitsi pedersöreläisen Elhon valmistamat
ELHO Cobra 7710 T/ELHO Cobra 7710 W
-tarkkuussilppurit.
Hopeamitalisteja olivat muun muassa
Multivan Cerex -kylvölannoitin ja ylistarolaisen Terästakomon Palax C750 -klapikone.
Alun perin alavieskalaisen Vieskan Metallin tekniikkaan tukeutuva Cerex on tarkoitettu kynnetyn, kevytmuokatun ja minimimuokatun maan kylvöön. Palaxin 750-mallissa
on runsaasti uusia ominaisuuksia.
Ylistaron naapurista Ylihärmästä tuleva
Junkkarin ”leviä kone” eli seitsenmetrinen
kylvökoneuutuus Junkkari W700 -kylvölannoitin oli yksi kunniamaininnan saaneista. Mekaaninen kylvökone on ollut jo tänä
vuonna tositoimissa pohjalaisilla pelloilla.
Pedersöreläisen Elhon tarkkuussilppuri
rankattiin uutuustuotekilpailussa
jaetulle ykköspalkinnolle eli toiseksi
kultamitalistiksi taannoisilla Helsingin
Maatalouskonemessuilla.

OPISKELE FARMARIKSI TAI
METSIEN KUNINKAAKSI

Mekin o
lem
KoneAgr me mukana
ias
Jyväsky sa 11-13.10.20
lässä. T
1
ervetulo 8
a!

YHTEISHAKU 19.2.–12.3.2019

» MAATALOUSALAN
PERUSTUTKINTO

» METSÄALAN
PERUSTUTKINTO

Maaseutuyrittäjä tai
eläintenhoitaja
(Ilmajoki)

- laaja
lisävarustevalikoima!

tä, Pirttinen luettelee etuja.
Alpegon roottorirakenne poikkeaa muista
jyrsimistä patentoidulla ratkaisulla, jossa
veto on koneen keskeltä eikä kummaltakin
sivulta. Merkin yleisin työleveys on kolme
metriä, mutta sen saa jopa yli 7-metrisenä.
Jälkimmäinen työleveys on mahdollista
Alpegon erillisen taittuvan rungon ansiosta.
Siihen voidaan kiinnittää kaksi työkonetta
rinnan ja näin tuplata yhden koneen työleveys. Runko taittuu hydraulisesti 2,8 metrin
kuljetusleveyteen.

Pohjalaisyrityksille menestystä Maatalouskonemessuilla

Unohda siisti sisätyö

t

MIKSI
SEDU

?

Metsuri-metsäpalvelujen
tuottaja tai metsäkoneenkuljettaja (Ähtäri)

Hanki ajanmukainen
osaaminen juuri remontoidussa opetusnavetassa.

Veljekset Ala-Talkkari Oy
Hellanmaantie 619
62100 LAPUA
puh: 06-433 6333
email: asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi
www.ala-talkkari.fi

Suorita C-kortti ja
kuljetusalan perustason ammattipätevyys
jo opiskeluaikana.

sedu.fi/maa
Hakijapalvelut p. 040 830 2275,
hakijapalvelut@sedu.fi

Ja onko lumilinko sekä hiekoitin
hommattu jo ensi talven lumille?

126x180(12-2018).indd 1

TEKSTI JA KUVAT
Arto Takalampi
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EUROMASTERILTA LAAJA
VALIKOIMA MAATALOUSRENKAITA
MICHELIN – LAATUA JA KESTÄVYYTTÄ
TAURUS – EDULLINEN VAIHTOEHTO TRAKTOREIHIN

Point 8

Point 65

Point 70

Kestävä
ja pitävä

Hyvä
tuottavuus

Hyvä vetopito ja
suurempi kantavuus

MAATALOUSRENKAIDEN MYYNTI:
Terho Luoma; Lapua, Alavus, Jämsä ja Seinäjoki

HYVISSÄ KÄSISSÄ
euromaster.fi

TRAKTOREIHIN JA
PIENKUORMAAJIIN

PYÖRÄKAIVUREIHIN

KUROTTAJIIN JA
TRAKTOREIHIN

CrossGrip

Power Digger

Bibload

• Sopii monenlaiselle
ajoalustalle: tielle,
pelloille, lumelle
• Ympärivuotiseen
käyttöön

• Hyvä
vauriokestävyys
• Vakaa ajettava
• Erinomainen
kulutuskestävyys

• Vakaampi ajettava
• Tehostaa
tuottavuutta
• Kestävä,
miellyttävä ajaa

PARHAITEN TAVOITAT TERHON
puhelimitse 050 364 9506 tai sähköpostilla terho.luoma@euromaster.com
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Maatalousyrittäjän
kumppani
Tarjoamme kaikki maatalousyrittäjän palvelut saman katon alta.
On kyseessä sitten rahoitus investoinneillesi, sukupolvenvaihdoksen
järjestelyt, tilasi vakuuttaminen ja riskienhallinta tai sijoittamisen
tarpeet, järjestämme yrityksesi tarpeita vastaavat palvelut.
Lue lisää osoitteesta op.ﬁ/maatalous tai soita 0100 05151
010-yritysnumerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,167 e/min. 0100 0500 ja 0100 05151
numerot ppm/mpm. 0303 0303 ja 0304 0506 numerot kotimaisista lanka- ja matkapuhelinliittymistä 0,0835 e/puhelu + 0,12
e/min. (sis. alv. 24%)

